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V1 In welk rechtbank-arrondissement bent u met uw kantoor gevestigd?
Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

Amsterdam

Den Haag

Gelderland

Limburg

Midden-Nederlan
d

Noord-Holland

Noord-Nederland

Oost Brabant

Overijssel

Rotterdam

Zeeland-West-Br
abant
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27.48% 83

34.11% 103

6.62% 20

9.93% 30

21.85% 66

V2 Heeft u de afgelopen twee maanden een terug- of toeloop aan nieuwe
(echt)scheidingszaken gehad in vergelijking met dezelfde periode vorig

jaar?
Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

TOTAAL 302

Het aantal
nieuwe zaken...

Ik ervaar een
lichte...

Ik ervaar een
flinke toelo...

Ik heb een
lichte toelo...

Ik heb een
zware terugl...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Het aantal nieuwe zaken was ongeveer gelijk

Ik ervaar een lichte terugloop aan nieuwe zaken (<25% ten opzichte van het jaar ervoor).

Ik ervaar een flinke toeloop aan nieuwe zaken (>25% ten opzichte van het jaar ervoor).

Ik heb een lichte toeloop in het aantal nieuwe zaken (<25% ten opzichte van het jaar ervoor).

Ik heb een zware terugloop in het aantal nieuwe zaken (>25% ten opzichte van het jaar ervoor).
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77.94%
106

8.09% 11

1.47% 2

0.00% 0

0.00% 0

12.50%
17

V3 Als u een toeloop heeft van het aantal nieuwe zaken, kunt u daar dan
een specifieke oorzaak voor aanwijzen?

Beantwoord: 136 Overgeslagen: 166

TOTAAL 136

Nee

Ja, deze
‘corona-peri...

Ja, deze
periode heef...

Ja, deze
periode heef...

Ja, de
financiële...

Ja, anders
namelijk:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee

Ja, deze ‘corona-periode’ heeft een van de partners/beide partners doen besluiten om te gaan scheiden.

Ja, deze periode heeft doen inzien dat mediation/therapie niet meer zinvol zou zijn, en daarom is er gelijk een
scheidingsaanvraag ingediend.

Ja, deze periode heeft aan het licht gebracht dat een van beide partners er een affaire op na hield.

Ja, de financiële situatie werd nijpend waardoor een van beide partners niet meer verder wilde.

Ja, anders namelijk:
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77.52%
169

32.11%
70

6.42% 14

2.29% 5

27.52%
60

V4 Als u een terugloop van het aantal aanvragen ervaart, wat is hier / of
denkt u dat hier de oorzaak van is geweest? (meerdere antwoorden

mogelijk)
Beantwoord: 218 Overgeslagen: 84

Totaal aantal respondenten: 218

Mensen stellen
hun beslissi...

Mensen maken
zich meer...

De
coronapandem...

Cliënten zijn
eerder geneg...

Anders, nl.:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Mensen stellen hun beslissing uit vanwege de financiële onzekerheid die het gevolg is van de coronapandemie.

Mensen maken zich meer zorgen om huisvesting na de scheiding.

De coronapandemie / overheidsmaatregelen hebben mensen dichter tot elkaar gebracht, waardoor er minder mensen
willen scheiden.

Cliënten zijn eerder genegen om – met een mediator – het huwelijk te willen redden

Anders, nl.:
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33.44% 101

34.77% 105

3.64% 11

15.23% 46

2.65% 8

10.26% 31
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V5 Verwacht u dat het aantal (echt)scheidingszaken, naar Chinees 
voorbeeld, de komende maanden zal toenemen?

Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

TOTAAL 302

Ja, al
verwacht ik ...

Ja, ik
verwacht dat...

Ja, ik
verwacht dat...

Nee, ik
verwacht gee...

Nee, ik
verwacht zel...

Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja, al verwacht ik dat deze minimaal zal toenemen.

Ja, ik verwacht dat deze met minimaal 25% zal toenemen.

Ja, ik verwacht dat deze zeker met 50% zal nemen

Nee, ik verwacht geen toename van het aantal echtscheidingsaanvragen.

Nee, ik verwacht zelfs een afname van het aantal echtscheidingsaanvragen.

Geen mening
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4.64% 14

16.23%
49

40.40%
122

57.28%
173

43.05%
130

4.64% 14
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V6 Heeft u de afgelopen twee maanden cliënten in uw praktijk gehad met 
vragen omtrent corona gerelateerde omgangsproblematiek? (meerdere 

antwoorden mogelijk)
Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

Totaal aantal respondenten: 302

Nee, ik
behandel gee...

Nee, hierover
heb ik geen...

Ja, er zijn
vragen geste...

Ja, er zijn
vragen geste...

Ja, er zijn
zorgen geuit...

Ja, anders nl:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee, ik behandel geen of nauwelijks “omgangszaken”

Nee, hierover heb ik geen vragen ontvangen

Ja, er zijn vragen gesteld over de uitvoering van het ouderschapsplan, nu de hierin opgenomen afspraken door de
intelligente lockdown niet (volledig) kunnen worden nagekomen of hierover onduidelijkheid bestaat

Ja, er zijn vragen gesteld over het wel of niet nakomen van het ouderschapsplan (bijvoorbeeld wegens angst voor
besmetting)

Ja, er zijn zorgen geuit over de ex-partner die zich niet aan de omgangregels houdt waardoor het kind bij een van de
ouders wordt weggehouden

Ja, anders nl:
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0.00% 0

31.79% 96

52.98%
160

14.90% 45

2.65% 8
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V7 Heeft u de afgelopen periode vragen gekregen omtrent corona 
gerelateerde alimentatieproblemen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

Totaal aantal respondenten: 302

Nee, ik doe
geen of...

Nee, ik heb
hier geen...

Ja, ik ben een
enkele keer...

Ja, ik ben
vaker benade...

Ja, anders nl:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee, ik doe geen of nauwelijks alimentatiezaken

Nee, ik heb hier geen vragen over gekregen

Ja, ik ben een enkele keer benaderd met vragen over de mogelijkheid tot wijziging als gevolg van (tijdelijk)
inkomensverlies

Ja, ik ben vaker benaderd met vragen over de mogelijkheid tot wijziging als gevolg van (tijdelijk) inkomensverlies

Ja, anders nl:
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16.85%
31

13.59%
25

22.28%
41

15.22%
28

32.07%
59
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V8 Als u vraag 8 met “ja” heeft beantwoord, hoe was de impact van het 
inkomensverlies op de alimentatie dan ten opzichte van de vorige 

economische crisis (2008)?
Beantwoord: 184 Overgeslagen: 118

TOTAAL 184

Bij de huidige
crisis lijkt...

Bij de huidige
crisis lijkt...

De impact
lijkt ongeve...

De impact
lijkt iets...

Deze lijkt
beduidend...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bij de huidige crisis lijkt de impact beduidend minder (<10% inkomensverlies) ten opzichte van de economische crisis van
2008.

Bij de huidige crisis lijkt deze minder groot (<25% inkomensverlies) ten opzichte van de economische crisis van 2008.

De impact lijkt ongeveer gelijk aan die van de economische crisis van 2008.

De impact lijkt iets groter (>10% inkomensverlies) ten opzichte van de economische crisis van 2008.

Deze lijkt beduidend groter (>25% inkomensverlies) ten opzichte van de economische crisis van 2008.
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33 9,773 292

4 417 116

34 9,529 281

35 10,378 294
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V9 Hoe worden de geschillen in uw praktijk doorgaans opgelost?
(percentages aangeven)

Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

Totaal aantal respondenten: 302

Mediation

Collaborative
Divorce

Overleg tussen
partijen...

Rechtspraak

0 10 20 30 40 50

ANTWOORDKEUZEN GEMIDDELD
AANTAL

TOTAALAANTAL REACTIES

Mediation

Collaborative Divorce

Overleg tussen partijen (waarbij een of beide partijen zich laat bijstaan door een
advocaat/andere professional)

Rechtspraak
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33 8,967 275

4 396 105

39 10,889 281

34 9,493 283
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V10 Hoe worden de geschillen in uw praktijk tijdens deze coronacrisis 
opgelost? (percentages aangeven)

Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

Totaal aantal respondenten: 302

Mediation

Collaborative
Divorce

Overleg tussen
partijen...

Rechtspraak

0 10 20 30 40 50

ANTWOORDKEUZEN GEMIDDELD
AANTAL

TOTAALAANTAL REACTIES

Mediation

Collaborative Divorce

Overleg tussen partijen (waarbij een of beide partijen zich laat bijstaan door een
advocaat/andere professional)

Rechtspraak
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47.35% 143

33.77% 102

8.28% 25

15.56% 47

13.58% 41
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V11 Speelden er nog (andere) specifieke problemen in uw praktijk die u 
voor de corona-pandemie niet tegen kwam? (meerdere antwoorden 

mogelijk)
Beantwoord: 302 Overgeslagen: 0

Totaal aantal respondenten: 302

Nee

Ja, corona
werd als...

Ja, de
bereidheid t...

Ja,
mediationtra...

Ja, anders:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Nee

Ja, corona werd als (oneigenlijk) excuus gebruikt de zorgregeling niet na te komen

Ja, de bereidheid tot mediation is groter  

Ja, mediationtrajecten stagneren

Ja, anders:


