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Samenvatting 

Dit onderzoek beoogt een antwoord te bieden op de vraag ‘Wat is de huidige situatie in 

Europa op vlak van het huwelijk tussen gelijkslachtige partners en welke gevolgen heeft het in 

Europa dat sommige landen wel een huwelijk of geregistreerd partnerschap toelaten en 

andere niet?’ Vertrekpunt van deze scriptie is het feit dat gelijkslachtige partners een beperkte 

vorm van wilsautonomie hebben: zo kunnen zij ten eerste niet in alle Lidstaten trouwen of 

geregistreerde partnerschappen afsluiten. Indien deze partners wel deze mogelijkheid hebben 

rijst een tweede probleem als zij naar een andere Lidstaat trekken en deze Lidstaat weigert het 

reeds aangegane, geldige huwelijk te erkennen. Op deze manier ontstaan ‘hinkende 

huwelijken’. Deze scriptie adresseert deze problematiek en heeft tot doel verschillende 

mogelijke oplossingen te bespreken.  

Alvorens in te gaan op deze oplossingen wordt in het eerste deel van deze scriptie kort 

ingegaan op de begrippen ‘huwelijk’ en ‘geregistreerd partnerschap’. Daarnaast worden drie 

verschillende modellen besproken van geregistreerde samenlevingsvormen.  

Deel II van deze scriptie geeft een overzicht van wetgeving in verschillende Europese Staten 

op vlak van het huwelijk en geregistreerde partnerschappen. Er wordt besproken in welke 

Staten een huwelijk of partnerschap mogelijk is, in welke landen geen statuut is voorzien en 

waar erkenning van buitenlandse statuten mogelijk is. Dit overzicht geeft de lezer het nodige 

inzicht om de huidige situatie van gelijkslachtige partners en het probleem van hinkende 

huwelijken en beperkte wilsautonomie te situeren. Het wordt duidelijk dat de huidige situatie 

voor een ‘lappendeken aan regelingen’ of ‘legal jungle’ zorgt. 

Deel III gaat vervolgens na hoe de Europese Unie reageert op deze problematiek. Er wordt in 

Hoofdstuk 1 onderzocht of het weigeren van buitenlandse statuten een schending uitmaakt 

van de fundamentele rechten zoals het recht op non-discriminatie en het recht van vrij verkeer 

van personen. Deze fundamentele rechten op zichzelf lijken niet in staat te zijn het probleem 

op te lossen. Hoofdstuk 2 van Deel III focust zich vervolgens op mogelijkheid van 

wederzijdse erkenning van gevolgen van akten van de burgerlijke stand, wat belangrijk zal 

blijken. Vervolgens wordt gekeken welke stappen de EU daadwerkelijk heeft genomen. Tot 

slot wordt een conclusie geformuleerd die stelt dat anno 2014 een overgangsperiode is en de 

huidige context een kans biedt om grote stappen voorwaarts te zetten.  
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Inleiding 

1. ALGEMEEN - Het onderwerp van deze masterscriptie met als titel ‘Wilsautonomie van
gelijkslachtige partners? Recente ontwikkelingen in Europa.’ betreft het onderzoek inzake de 

wilsautonomie, volonté of rechtskeuze waar koppels van gelijk geslacht voor staan indien zij 

willen trouwen of een geregistreerd partnerschap willen afsluiten indien zij ofwel niet 

dezelfde nationaliteit ofwel dezelfde nationaliteit hebben maar de landsgrenzen overschrijden. 

Dit onderwerp situeert zich binnen het domein van het vak ‘Grondslagen van het recht’ maar 

focust zich ook op familie-, personen- en internationaal privaatrechtelijke aspecten.  

2. ONDERZOEKSVRAAG – In deze scriptie worden binnen dit thema de volgende vraagstukken
behandeld: Welke rechten hebben gelijkslachtige partners al dan niet in verschillende landen? 

Kunnen zij trouwen en/of (geregistreerde) partnerschappen afsluiten? Zo ja, kunnen er op 

deze manier ‘hinkende situaties’ of ‘limping situations’ ontstaan waarbij de partners wettelijk 

getrouwd kunnen zijn volgens het recht van een (lid)staat en niet volgens het recht van de 

andere omdat deze het holebihuwelijk niet heeft erkend? Vervolgens kunnen we ook de vraag 

stellen in welke mate de rechten van gelijkslachtige paren in de verschillende (lid)staten 

verschillen en hoe Europa deze materie benadert? Al deze vragen worden samengevat in de 

volgende startvraag: ‘Wat is de huidige situatie in Europa op vlak van het huwelijk tussen 

gelijkslachtige partners en welke gevolgen heeft het in Europa dat sommige landen wel een 

huwelijk of geregistreerd partnerschap toelaten en andere niet?’ Op deze vraag zal in deze 

scriptie een antwoord gezocht worden aan de hand van een klassiek juridische 

onderzoeksmethode.  

3. ACTUALITEIT - De keuze voor dit specifieke onderwerp werd beïnvloed door de

hedendaagse maatschappelijke veranderingen van de maatschappij. Het homohuwelijk is in 

2013 en 2014 niet alleen zeer actueel en maatschappelijk relevant wegens bijvoorbeeld het 

tienjarig bestaan van de legalisering van het homohuwelijk in België maar ook omwille van 

de nieuwe regelgevingen in Frankrijk (la Loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples 

de personnes de même sexe) 1 en Engeland (Marriage, Same Sex Couples Bill). 2 Niet alleen 

1 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF n°0114 
18 mei 2013, 8253 en 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id  
(consultatie 22 april 2014).	   
2  Marriage Same Sex Couples Act 17 juli 2013, c.30, www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2013-2 Marriage Same Sex Couples Act 17 juli 2013, c.30, www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2013-
2014/0029/14029.pdf (consultatie 22 april 2014). 
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in Europa is deze tendens merkbaar, ook landen met een liberalere, tolerantere publieke 

opinie zoals Nieuw-Zeeland, Uruguay, Brazilië, Canada en de verschillende staten van de 

USA buigen zich over het onderwerp. 3 Het is dan ook een mooie gelegenheid om de rechten 

van gelijkslachtige koppels op internationaal privaatrechtelijk en familiaalrechtelijk vlak 

onder de loep te nemen.  

4. GELIJKSLACHTIGE HUWELIJKEN EN PARTNERSCHAPPEN DOORHEEN EUROPA: AANLEIDING TOT

HINKENDE RECHTSVERHOUDINGEN? - Als inleidende noot en alvorens in te gaan op het IPR-

rechtelijke aspect van deze thesis zal in het eerste deel gestart worden met een uiteenzetting 

van de begrippen huwelijk en geregistreerde partnerschappen en hoe deze begrippen 

ingevuld worden in Europa. Daarnaast wordt in dit eerste deel tevens een grondig overzicht 

gegeven van enkele Europese landen, waaronder België, die huwelijken of geregistreerde 

partnerschappen tussen personen van gelijk geslacht toestaan en op welke manier 

partnerschappen of huwelijken die in het buitenland aangegaan zijn al dan niet effect kunnen 

hebben of erkend worden in een gastland. Indien geen erkenning mogelijk is, een 

‘downgrading’ of ‘upgrading’ van rechten aan de orde is, is er sprake van hinkende 

rechtsverhoudingen. Dit overzicht geeft de lezer het nodige inzicht om de problematiek van 

hinkende huwelijken of partnerschappen te kunnen situeren. Omwille van deze 

problematiek zal het duidelijk worden dat de wilsautonomie van gelijkslachtige partners 

beperkt is. Zij hebben niet overal het recht om een huwelijk of partnerschap aan te gaan of 

worden geconfronteerd met instituten die geen uitwerking hebben buiten de eigen 

landsgrenzen.   

5. OPLOSSING VANWEGE EUROPA: NON-DISCRMINATIE, VRIJ VERKEER EN/OF WEDERZIJDSE

ERKENNING?  - Vervolgens wordt de vraag gesteld hoe Europa omgaat met dit actuele 

probleem van hinkende huwelijken of limping situations en de beperking van de 

wilsautonomie van gelijkslachtige partners. Een oplossing is vandaag nog niet bereikt: 

binnen Europa bestaat immers nog steeds geen consensus over de algemene legalisering van 

homohuwelijken. Reden hiervoor is dat de Europese Unie niet bevoegd is in familiezaken. 

Deze materie blijft dan ook een sterk nationaalrechtelijke aangelegenheid. Ondanks dit feit, is 

3 M. HOOGHE en C. MEEUSEN, Is same-sex marriage legislation related to attitudes toward homosexuality in 
European countries between 2002 and 2010, 2-3,	  
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/402170/1/SameSexMarriage-SRSP-
summary.pdf,%202014,%202-3 (consultatie 25 april 2014).  
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de Europese Unie echter wel bekommerd over de rechten van deze gelijkslachtige paren en 

enkele voorstellen werden gedaan om aan deze situatie tegemoet te komen. Ten eerste kan 

worden gekeken of het recht op non-discriminatie op vlak van seksuele geaardheid is 

geschonden? Ten tweede rijst de vraag of het vrij verkeer van personen binnen de EU niet in 

het gedrang komt? Indien de ontvangende lidstaat dezelfde status toekent aan het 

geregistreerd partnerschap en het huwelijk van gelijkslachtige paren dan aan dat van 

heteroseksuele partners is er geen probleem: dezelfde rechten worden aan het gelijkslachtig 

paar verleend. Maar wat als dat niet zo is? Is er dan sprake van discriminatie? Een andere 

mogelijkheid ter benadering van deze problematiek kan zijn een wetgevend initiatief te 

nemen op het vlak van wederzijdse erkenning van huwelijksakten of gevolgen van akten 

van de burgerlijke stand. Omdat een Europese verplichting tot het invoeren van het 

homohuwelijk moeilijk bereikt kan worden door de verschillende standpunten van de 

lidstaten, is de erkenning van de gevolgen van buitenlandse akten van de burgerlijke stand, 

die geldig zijn volgens het nationale recht van dat land, misschien de oplossing. 4 Een 

eventuele wederzijdse erkenning lijkt niet geheel ondenkbaar te zijn.  

4 M. BELL, “Holding Back the Tide? Cross-Border Recognition of Same-Sex Partnerships within the European 
Union”, ERPL 2004, (613) 626-629; P. GÉRARD en F. PARREIN, “Seksuele geaardheid: een begrip in het 
Europese en Belgische vreemdelingenrecht?”, T.Vreemd. 2009, (291) 306. 
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DEEL I. Begrippen en modellen voor geregistreerde samenlevingsvormen 

Inleiding: 

6. OVERZICHT - Bedoeling van dit onderdeel van het thesisonderwerp is een kort overzicht te
geven van wat juist kan begrepen worden onder de begrippen huwelijk en geregistreerde 

partnerschappen in Europa en wat het gevolg ervan is als de inhoud van deze begrippen in de 

verschillende landen niet overeenkomt. Er wordt ook kort ingegaan op de verschillende 

modellen van geregistreerde samenlevingsvormen, met name het monistisch, pluralistisch en 

dualistisch model.  

Hoofdstuk 1: Begrippen 

Titel 1: Huwelijk 

7. TRADITIONELE VERSUS MODERNE INVULLING - Een eerste belangrijke vraag die men zich

kan stellen is wat onder het begrip huwelijk begrepen moet worden? Traditioneel bevat deze 

term enkel de geformaliseerde relatie tussen een man en een vrouw. Het Hof van Justitie hield 

vast aan een traditionele ideologie van de familie waarbij het een ‘life-long, monogamous and 

heterosexual marriage’ ziet als de enige legitieme vorm van een partnerschap. 5 Vandaag 

wordt de term ‘huwelijk’ in de verschillende lidstaten anders ingevuld: sommigen stapten 

reeds af van de traditionele definitie en legaliseerden een gelijkslachtig huwelijk,  andere niet.  

Titel 2: (Geregistreerde) partnerschappen 

8. PARTNERSCHAP ALS ALTERNATIEF VOOR HET HUWELIJK - Het (geregistreerd) partnerschap

kan terminologisch verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld de termen ‘civil 

partnership, civil union, solidarity pact, Pacte Civile de Solidarité, eingetragene 

Lebenspartnerschaft, …’ 6 maar bevat vaak dezelfde elementen: het kan gezien worden als 

een wettelijke manier om een relatie van samenleving tussen twee personen te formaliseren, 

indien men niet kan of wil trouwen.  Dit statuut laat aan overheden toe om te ontsnappen aan 

beschuldigingen dat zij het instituut van het huwelijk, traditioneel voorbehouden aan man en 

vrouw, verzwakken en tegelijk toch voorzien in een maatregel die discriminatie tussen 

partners van gelijk geslacht en verschillend geslacht kan vermijden. Op deze manier kunnen 

5 C. MCGLYNN, Families and the European Union: Law, Politics and Pluralism, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006, 112-113.  
6 M. COESTER, “Same-Sex Relations: A comparative assessment of legal developments across Europe”, EJLR 
2002, afl. 4, (585) 592.  
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overheden toch een pro-familie gericht standpunt innemen. 7  Sommige landen opteren er 

immers voor om i.p.v. een homohuwelijk te legaliseren, enkel het statuut van geregistreerde 

partnerschappen open te stellen voor partners van gelijk geslacht. Daarnaast kan het 

partnerschap ook een alternatief zijn voor het huwelijk indien de heteroseksuele of 

homoseksuele partners (indien huwen is toegestaan door het land in kwestie) niet wensen te 

huwen. Men moet voor ogen houden dat de partnerschappen in de verschillende (lid)staten op 

andere wijzen georganiseerd kunnen zijn op vlak van hun functies, inhoud en/of gevolgen. 

Denemarken was het eerste land dat een geregistreerd partnerschap mogelijk maakte voor 

partners van gelijk geslacht, wat later gebeurde in verschillende Europese landen. 8  

Hoofdstuk 2: Modellen voor geregistreerde samenlevingsvormen 

9. DRIE MODELLEN - Inzake samenlevingsvormen kunnen Staten drie verschillende modellen

hanteren. 9  Ten eerste kan ervoor geopteerd worden om het huwelijk open te stellen voor 

personen van hetzelfde geslacht, zoals dat bijvoorbeeld in België is gedaan. 10 Een tweede 

vorm kan erin bestaan naast het huwelijk ook te voorzien in een vorm van geregistreerd 

partnerschap dat gesloten kan worden door zowel partners van verschillend geslacht als van 

gelijk geslacht. Deze optie houdt in dat er voor de homoseksuele partners geen mogelijkheid 

is om te huwen. Een derde en laatste model maakt een duidelijk onderscheid tussen het 

huwelijk, dat voor personen van verschillend geslacht is voorbehouden, en het geregistreerd 

partnerschap, dat enkel bestaat voor personen van hetzelfde geslacht. 11 

Titel 1: Monistisch model 

10. EÉN INSTITUUT VOOR ALLEN - In Portugal werd bijvoorbeeld besloten om voor partners

van gelijk geslacht niet te voorzien in een tussenoplossing via het geregistreerd partnerschap 

7	  N. LOWE en G. DOUGLAS, Bromley’s Family Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 42. 	  
8 I. LUND-ANDERSEN, “The Danish registered Partnership Act” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (13) 13-14; N. LOWE en G.
DOUGLAS, Bromley’s Family Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 41-42. 	  
9 K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, 
Deventer, Kluwer, 2007, 155.  
10	  Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, BS 28 februari 2003, 09880.	  
11 	  I. CURRY SUMNER, “A patchwork of partnerships” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
recognition of same sex relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (71) 79; K. BOELE-WOELKI, I.
CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, Deventer, Kluwer, 
2007, 155.	  
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maar hen onmiddellijk toe te laten tot het Portugese instituut van het huwelijk. 12 Er is dus 

sprake van een monistisch model indien er voor partners van verschillend en gelijk geslacht 

maar één instituut mogelijk is. Niet alleen Portugal maar ook bijvoorbeeld Canada heeft 

voorzien in dit soort model. 13 

Titel 2: Pluralistisch model 

11. EVOLUTIE MET TWEE FASEN - In het pluralistische model bestaat zowel het geregistreerd

partnerschap als het huwelijk . Er is in dit model echter wel sprake van een evolutie doorheen 

de tijd. Vaak is het zo dat in een eerste fase het geregistreerd partnerschap mogelijk wordt 

gemaakt voor partners van zowel verschillend als gelijk geslacht. Een huwelijk is dan in deze 

fase enkel mogelijk voor heterokoppels. Gevolg van deze eerste fase is dat er een 

discriminatie ontstaat: waarom is het huwelijk dan enkel mogelijk voor heterokoppels en niet 

voor holebikoppels? 14 Voortvloeiend uit de bovenstaande vraag komt men in een tweede fase 

terecht waarbij het huwelijk nu ook mogelijk is voor partners van gelijk geslacht: een 

pluralistisch model is geboren. 15 Voorbeelden van landen die het pluralistische model 

hanteren zijn onder andere Nederland, 16 Frankrijk (sinds de wet van 17 mei 2013), België, … 
17

Titel 3: Dualistisch model 

12. GELIJKE BESCHERMING, MAAR TOCH APART - Paren van verschillend en gelijk geslacht

verkrijgen in dit model een verschillende behandeling qua vorm van instituut. Huwen is enkel 

mogelijk tussen mannen en vrouwen terwijl het geregistreerd partnerschap enkel aangegaan 

wordt  door zowel twee mannen, als twee vrouwen. Hoewel de instituten verschillen, is het 

vaak zo dat de bescherming die gegeven wordt door zowel het huwelijk en het geregistreerd 

12 I. CURRY SUMNER, “A patchwork of partnerships” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.) Legal recognition 
of same sex relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (71) 79.  
13 I. CURRY-SUMNER, “Uniform patterns regarding same-sex relationships”, Forum 2005, afl. 7/3, (186) 190.  
14 I. CURRY SUMNER, “A patchwork of partnerships” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal recognition 
of same sex relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (71) 80. 
15 K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, 
Deventer, Kluwer, 2007, 155. 
16 I. CURRY-SUMNER, “Uniform patterns regarding same-sex relationships”, Forum 2005, afl.7/3, (186) 191. 
17 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF n°0114 
18 mei 2013, 8253 en 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id 
(consultatie 22 april 2014);	  I. CURRY SUMNER, “A patchwork of partnerships” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS 
(eds.), Legal recognition of same sex relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (71) 81 en 86. 
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partnerschap quasi hetzelfde is. 18 Hierbij kan de vraag gesteld worden wat de beweegredenen 

zijn om het huwelijk niet te voorzien voor partners van gelijk geslacht? Voorbeelden hiervan 

zijn de openbare orde van een bepaald land dat zich tegen de openstelling van het huwelijk 

voor partners van gelijk geslacht verzet, religieuze overwegingen, grondwettelijke redenen 

enzovoort.  

13. Vaak wordt wel een evolutie gezien van het dualistische model naar een monistisch model

indien het geregistreerd partnerschap wordt afgeschaft en men alleen nog in het huwelijk kan 

treden als paar van gelijk of verschillend geslacht. 19 

18 I. CURRY-SUMNER, “Uniform patterns regarding same-sex relationships”, Forum 2005, afl. 7/3, (186) 190. 
19 I. CURRY SUMNER, “A patchwork of partnerships” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal recognition 
of same sex relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (71) 80-82. 
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DEEL II. Overzicht wetgeving (EU)-lidstaten 

Inleiding: 

14. OVERZICHT - In dit deel wordt een overzicht gegeven van EU-lidstaten, waaronder België,
met een gelegaliseerde vorm van samenleven. Ter illustratie wordt hierbij ook een Europese 

kaart voorzien (zie figuur 2 op bladzijde 42). Bijvoorbeeld: Wat is de situatie in Nederland? 

Bestaat er een vorm van geregistreerd partnerschap of huwelijk? Zo ja sinds wanneer? Wat 

houden deze begrippen in voor deze lidstaat? Hoe zal Nederland omgaan met in het 

buitenland aangegane partnerschappen of huwelijken? Dit om de lezer een duidelijke schets te 

geven van de problematiek die vandaag heerst in Europa: het huwelijk wordt sterk nationaal 

geregeld en kent daarom grote verschillen als partners de grens van een lidstaat naar een 

andere oversteken. Gevolg hiervan is het ontstaan van hinkende huwelijken en een beperking 

van de wilsautonomie van gelijkslachtige partners. M.a.w. zal de lezer na deze inleiding dus 

een overzichtelijke achtergrond hebben verworven van de huidige situatie in de EU. Deze 

grondige inleiding van de problematiek zal noodzakelijk blijken om later tot het probleem van 

hinkende huwelijken te komen.  

Hoofdstuk 1: Noord-Europa/Scandinavische landen 

Titel 1: Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland 

1. Geregistreerde partnerschappen

15. KOPLOPERS IN DE JAREN ’90 OP VLAK VAN PARTNERSCHAPPEN - Denemarken was het

eerste land ter wereld waar een ‘registeret partnerskab’ mogelijk werd in 1989. 20 Noorwegen 

volgde in 1993, Zweden  in 1994 en Finland in 2001. 21 22 

20  Act On Registered Partnership, n° 372, 7 juni 1989, 
www.qrd.org/qrd/world/europe/denmark/registered.partnership.act.with.amendments (consultatie 12 februari 
2014); I. LUND-ANDERSEN, “The Danish registered Partnership Act” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), 
Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (13) 13-14; K. BOELE-
WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”, Tul.L.Rev. 2008, afl. 
82, (1949) 1955; K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 215-217; P. SENAEVE, Compendium van het personen-en familierecht, Leuven, 
Acco, 2013, 413.  
21K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”, 
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1955;  P. SENAEVE, Compendium van het personen-en familierecht, Leuven, 
Acco, 2013, 413.  
22 Voor een handig Engelstalig overzicht van de Deense, Noorse, Zweedse en IJslandse wetten op geregistreerde 
partnerschappen, zie: http://users.cybercity.dk/~dko12530/s2.htm (consultatie 21 februari 2014).  
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De Deense wet maakte het mogelijk dat twee partners van gelijk geslacht hun relatie konden 

formaliseren. 23 Sinds 1999 is het voldoende dat een van deze partners de Deense nationaliteit 

bezit of zijn/haar gewone verblijfplaats heeft in Denemarken. 24 Bedoeling van de Deense 

wetgever met het institutionaliseren van geregistreerde partnerschappen voor gelijkslachtige 

koppels was een politiek statement te maken: enkel door aan deze koppels een gelijkaardige 

en bijna gelijklopende status te geven als het huwelijk konden zij een volwaardige sociale 

aanvaarding krijgen in de Deense maatschappij. 25 Hiermee gaf Denemarken het startsein 

voor een interessante evolutie in Europa: in 2014 zijn er reeds verschillende  landen die het 

geregistreerd partnerschap hebben opgenomen in hun wetgeving. Ondanks de progressieve 

kijk op partnerschappen bleven er toch duidelijke verschillen bestaan met het huwelijk op 

vlak van afstamming, kunstmatige inseminatie en mogelijkheid tot adopteren, die gedurende 

de jaren op enkele vlakken zijn gewijzigd. 26 Zo zijn sinds 1999 stiefouderadopties mogelijk 
27 en sinds 2010 is de mogelijkheid gegeven aan deze partners om gezamenlijk te adopteren. 
28 Met de invoering van het huwelijk voor gelijkslachtige partners werd de Act on Registered 

Partnership herroepen. 

16. Noorwegen voerde tevens het geregistreerde partnerschap in voor gelijkslachtige koppels

met de wet van 30 april 1993: ‘To homofile personer av samme kjønn kan la sitt partnerskap 

registrere, med de rettsvirkninger som følger av denne lov’. 29 Ook Zweden volgde met een 

23  Artikel 1 Act On Registered Partnership, n° 372, 7 juni 1989, 
www.qrd.org/qrd/world/europe/denmark/registered.partnership.act.with.amendments (consultatie 12 februari 
2014); K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, (215) 215. K. BOELE-WOELKI en P.C. TANGE, “De Deense wet op het geregistreerd 
partnerschap: Een voorbeeld voor Nederland?”, NJB 1989, (1537) 1538.  
24 K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, 
Deventer, Kluwer, 2007, 112. 
25 I. LUND-ANDERSEN, “The Danish registered Partnership Act” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (13) 23;  K. BOELE-WOELKI en A.
FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (215) 215; K.
BOELE-WOELKI en P.C. TANGE, “De Deense wet op het geregistreerd partnerschap: Een voorbeeld voor 
Nederland?”, NJB 1989, 1537 (1537).  
26 K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, 
Deventer, Kluwer, 2007, 113. 
27 I. LUND-ANDERSEN, “The Danish registered Partnership Act” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (13) 17.  
28 I. LUND-ANDERSEN, “The Nordic countries: same direction-different speeds”, in K. BOELE-WOELKI en A.
FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (3) 3-4.  
29 Artikel 1 Act 30 april 1993, http://archive.equal-jus.eu/693/5/Template_Database%2D1.pdf (consultatie 21 
februari 2014). Voor een engelstalige versie van deze Act zie: http://users.cybercity.dk/~dko12530/s2.htm 
(consultatie 21 februari 2014): ‘Two persons of the same sex may register their partnership, with the legal 
consequences which follow from this Act.’ 
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gelijkaardige bepaling in de wet van 23 juni 1994, 30 IJsland met de wet van 12 juni 1996 31 

en Finland op 9 november 2001. 32 

17. In de Scandinavische landen komt dus sterk de gedachte naar voor dat de gelijkslachtige

geregistreerde partners dezelfde behandeling verdienen als echtgenoten, in de verschillende 

domeinen van het recht. Ten gevolge van de invoering van het huwelijk hebben Denemarken, 

Zweden, Noorwegen en IJsland echter de regels met betrekking tot het geregistreerde 

partnerschap afgeschaft. 33   

2. Huwelijk

18. FINLAND ALS AFWIJKENDE FACTOR - Denemarken was in het Scandinavische gebied eerst

met het invoeren van een geregistreerd partnerschap maar volgde pas later bij de invoering 

van het huwelijk voor gelijkslachtige partners in vergelijking met Noorwegen en Zweden. 

Noorwegen staat partners van gelijk geslacht toe te trouwen sinds 1 januari 2009. 34 Zweden 

volgde niet veel later op 1 mei 2009 en dit zorgde voor een herroeping van de Registered 

Partnership Act. 35 36 Denemarken legaliseerde het gelijkslachtig huwelijk op 15 juni 2012. 

Opvallend blijft Finland als het enige Scandinavische land achterwege met het 

30 Artikel 1 Lag om registerat partnerskap 23 juni 1994, SFS nr: 1994:1117 en  www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19941117-om-registrerat_sfs-1994-1117/ (consultatie 22 april 
2014). Voor een engelstalige versie van deze wet zie: http://users.cybercity.dk/~dko12530/s2.htm (consultatie 21 
februari 2014); C. SÖRGJERD, Reconstructing Marriage: The Legal Status of Relationships in a changing society, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 167 en 177-178.  
31 Artikel 1 Lög um staðfesta samvist 12 juni 1996, nr. 87, www.althingi.is/lagas/138a/1996087.html Voor een 
engelstalige versie zie: http://users.cybercity.dk/~dko12530/s2.htm (consultatie 21 februari 2014).  
32  Artikel 1 Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9 november 2001/950, 
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010950 (consultatie 22 april 2014). Voor een Engelstalige versie van deze 
wet zie: www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010950.pdf (consultatie 22 april 2014). 
33	  B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found a Family and
The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255) 258. Voor Zweden zie impliciet: P. WAUTELET, 
“Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe - Divided we stand?” in 
K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, (143) 154, voetnoot 58. 	  
34	  Marriage Act 4 juli 1991, no. 47, www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/the-marriage-act.html?id=448401
(consultatie 21 februari 2014).	  
35	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 253.	  	  
36	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 253-254; REGERINGSKANSELIET/GOVERNMENT OFFICES OF SWEDEN FACT
SHEET: Gender-neutral marriage and marriage ceremonies, www.ud.se/content/1/c6/12/55/84/ff702a1a.pdf 
(consultatie 21 februari 2014).	  
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holebihuwelijk, hoewel reeds verschillende initiatieven werden ingediend. 37 Finland was in 

2010 op weg naar de invoering van het holebihuwelijk toen werd aangetoond dat er weinig 

verschil op juridisch vlak zou zijn tussen de reeds bestaande partnerschapregels en de 

potentiële regels na invoering van het huwelijk. 38 In 2011 kwam een meer conservatieve 

regering aan de macht die de plannen aan de kant schoof. 39 De publieke opinie omtrent het 

holebihuwelijk schommelde in Finland lang rond 50% maar was in maart 2013 gestegen tot 

58%. 40 Een positieve evolutie is dan ook merkbaar.  

3. Conflictenregels en erkenning buitenlandse geformaliseerde statuten

19. ERKENNING BUITENLANDSE STATUTEN - In Finland is een geregistreerd partnerschap

tussen twee personen van hetzelfde geslacht, dat in het buitenland is afgesloten, geldig indien 

het ook geldig is het land waar het partnerschap is afgesloten. 41 Erkenning zal ook hier 

geweigerd worden als dat zou ingaan tegen de publieke orde. Hierbij is het aan de 

rechtbanken om te beslissen welke status wordt gegeven aan het buitenlandse geregistreerde 

partnerschap. Daarbij is het echter niet mogelijk het partnerschap om te zetten in een 

huwelijk.  

20. In Zweden vallen gelijkslachtige huwelijken in het buitenland afgesloten, onder dezelfde

internationaal privaatrechtelijke wetgeving als huwelijken tussen man en vrouw. 42 Een 

buitenlands huwelijk zal worden erkend als het als geldig wordt beschouwd in het land waar 

het is afgesloten of in de landen van nationaliteit of gewone verblijfplaats van beide 

37 	  UUTISET,  Gay marriage initiative proceeds to Parliament with 162000 backers, 
http://yle.fi/uutiset/gay_marriage_initiative_proceeds_to_parliament_with_162000_backers/6838641 
(consultatie 22 april 2014).  
38 	  E. BROWN, Same-Sex Marriage: Some Approaches from other Countries, 2, voetnoot 6,
www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=735e57a4-29a4-e211-a5a0-005056a32ee4 (consultatie 25 
februari 2014).	  
39 	  E. BROWN, Same-Sex Marriage: Some Approaches from other Countries, 2, voetnoot 6,
www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=735e57a4-29a4-e211-a5a0-005056a32ee4 (consultatie 25 
februari 2014).	  
40  UUTISET,  Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law, 
http://yle.fi/uutiset/poll_over_half_of_finns_favour_same-sex_marriage_law/6531258 (Consultatie 25 februari 
2014). 
41 	  Artikel 12 Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9 november 2001/950, 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010950 (consultatie 22 april 2014). Voor een Engelstalige versie van 
dit artikel zie: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010950.pdfI (consultatie 22 april 2014); I. 
LUND-ANDERSEN, “The Nordic Countries: Same Direction - Different Speeds” in K. BOELE-WOELKI en A. 
FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, 13-14. 
42	  I. LUND-ANDERSEN, “The Nordic Countries: Same Direction - Different Speeds” in K. BOELE-WOELKI en A.
FUCHS (eds.),  Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, 14; M. M.
BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,  Nordic J. 
Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 259.	  	  
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echtgenoten. 43 Weigering van erkenning kan voorkomen indien er formele fouten aanwezig 

zijn. Sinds de afschaffing van het Zweedse geregistreerde partnerschap rijst wel de vraag wat 

er moet gebeuren met buitenlandse geregistreerde partnerschappen? 44 Bijkomend probleem is 

dat de inhoud van deze buitenlandse partnerschappen kan verschillen van land tot land. Het 

kan aantrekkelijk zijn voor Zweden om sterke partnerschappen, met min of meer gelijke 

inhoud als een Zweeds huwelijk, te erkennen als een huwelijk. Dat is echter niet mogelijk 

zonder toestemming van de partners die het partnerschap hebben afgesloten. Men heeft er 

voor geopteerd de Zweedse rechtbanken zaak per zaak te laten beslissen welke status moet 

gegeven worden aan een buitenlands partnerschap. 45 Of het Zweedse huwelijk zelf erkend 

wordt in andere landen zal afhangen van land tot land. Het kan worden verwacht dat landen 

die gelijkslachtige huwelijken geformaliseerd hebben ook het Zweedse huwelijk zullen 

erkennen. 46 Andere landen zullen het beschouwen als een geregistreerd partnerschap naar 

hun wetgeving. Moeilijker wordt het als in het andere land geen enkele wettelijke status 

mogelijk is. 47 Onzekerheid voor de Zweedse partners is dan zeer groot.  

Hoofdstuk 2: West-Europa 

Titel 1: Nederland 

1. Geregistreerd partnerschap

21. VOOR PERSONEN VAN GELIJK EN VERSCHILLEND GESLACHT - Het geregistreerde

partnerschap is in Nederland mogelijk sinds 1 januari 1998 en kon gezien worden als een 

‘familierechtelijke relatie naast en gelijkwaardig aan het huwelijk’ die openstaat voor 

partners van gelijk en verschillend geslacht. 48 De wettelijke basis van dit geregistreerde 

43	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 259.	  	  
44	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 259-260.	  	  
45	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 260.	  	  
46	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 260.	  	  
47	  M. BOGDAN, “Private International Law Aspects of the Introduction of Same-Sex Marriages in Sweden”,
Nordic J. Int’l L. 2009, afl. 78, (253) 261.	  	  

48 K. BOELE-WOELKI, “Registered Partnership and Same-Sex Marriage in the Netherlands” in K. BOELE-WOELKI 
en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (41) 45; C.
SÖRGJERD, Reconstructing Marriage: The Legal Status of Relationships in a changing society, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 191; S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en 
Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 55. 
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partnerschap is terug te vinden in titel 5A van het Nederlandse BW en meer bepaald in de 

artikelen 80a-80g. 49  Omdat de gevolgen verbonden aan het geregistreerd partnerschap 

grotendeels gelijk liepen met deze van het holebihuwelijk, kon men de vraag stellen of het 

geregistreerde partnerschap nog een reden van bestaan had. 50 Toch bleven tussen het 

geregistreerde partnerschap en het huwelijk verschillen bestaan: Bijvoorbeeld uit een 

geregistreerd partnerschap kon van rechtswege geen afstamming met de kinderen ontstaan. 51  

In vergelijking met de Scandinavische modellen van geregistreerd partnerschap toont dit 

Nederlandse model een afwijking: het is ook mogelijk voor personen van verschillend 

geslacht. 52 

2. Huwelijk

22. KOPLOPER OP VLAK VAN HUWELIJK - Nederland was het eerste land ter wereld dat het

huwelijk openstelde voor partners van gelijk geslacht op 1 april 2001. 53  Deze wet veranderde 

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en meer bepaald artikel 30: ‘Een huwelijk kan worden 

aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk geslacht.’ 54  Door deze 

wetswijziging werd ervoor geopteerd om het huwelijk dat mogelijk was voor paren van 

verschillend geslacht open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht. Zo werd de 

49 I. SUMNER en H. WARENDORF, Family Law Legislation of the Netherlands: A translation including book 1 of 
the Dutch Civil Code, Procedural and Transitional Law Legislation, Antwerpen, Intersentia, 2003, 51-54; 
M.C.J.KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen-en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 
122. 
50 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, 
Kluwer, 2009, 55. 
51 K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, 
Deventer, Kluwer, 2007, 13-14 en 22; S.F.M WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium 
Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 56. 
52 	  RIJKSOVERHEID, Trouwen en geregistreerd partnerschap, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-
samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/trouwen-en-geregistreerd-partnerschap (consultatie 17 
februari 2014).	  
53 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht, Stb. 2001, nr. 9 en 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0012099/geldigheidsdatum_17-02-2014#  (consultatie 17 februari 2014); G.-R. 
DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to Homosexual Couples”, EJCL 2007, afl. 11.3, 3 en 
www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 2014); J. RUBELLIN-DEVICHI, Des Concubinages: Droit 
interne, Droit International, Droit Comparé, Parijs, éditions Litec, 2002, 381; K. BOELE-WOELKI, “Registered 
Partnership and Same-Sex Marriage in the Netherlands” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
Recognition of Same-Sex couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, 41; K. WAALDIJK, ‘Others may 
follow: the introduction of marriage, quasi-marriage and semi-marriage for same-sex couples in European 
countries’, NENGLR 2004, afl.38, (569) 569, 575 en 582; M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en 
Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 80-81; M. BELL, “Holding Back the Tide? Cross-
Border Recognition of Same-Sex Partnerships within the European Union”, EPRL 2004, 615; S.F.M.
WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, Kluwer, 2009, 
37. 
54 I. SUMNER en H. WARENDORF, Family Law Legislation of the Netherlands: A translation including book 1 of 
the Dutch Civil Code, Procedural and Transitional Law Legislation, Antwerpen, Intersentia, 2003, 36.  
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bestaande discriminatie verholpen, die inhield dat partners van verschillend geslacht de keuze 

hadden tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap en dat partners van gelijk geslacht enkel 

konden kiezen voor de laatste optie.  

23. GELIJKENISSEN EN VERSCHILLEN - De nieuwe wet zorgde ervoor dat de voorwaarden 

waaraan koppels van gelijk of verschillend geslacht moesten voldoen hetzelfde werden op 

vlak van aangaan, sluiten en beëindigen van het huwelijk. Voorts waren de verplichtingen en 

rechten gelijk bij een huwelijk van gelijk geslacht en een huwelijk van verschillend geslacht. 

Toch bleven twee belangrijke verschillen bestaan: ten eerste ontstond er geen automatische 

afstammingsrelatie door een huwelijk van een koppel van gelijk geslacht terwijl dat wel zo 

was bij een huwelijk van een koppel van verschillend geslacht. 55 Er was bij een gelijkslachtig 

huwelijk dus geen sprake van een vaderschapsvermoeden. Een tweede verschil situeerde zich 

op het niveau van de erkenning van het Nederlandse huwelijk in het buitenland of met andere 

woorden op vlak van de internationale aspecten. 56  Ten tijde van de Nederlandse Wet 

Openstelling Huwelijk in 2001 moesten gelijkslachtige koppels die trouwden in Nederland 

rekening houden met het feit dat hun huwelijk in zeer weinig landen erkend zou worden. 57  

Dertien jaar later zijn er echter meer landen die het homohuwelijk erkennen maar toch blijft 

deze problematiek bestaan. 58  

3. Conflictenregels 

24. NIEUW BOEK 10 NBW EN LEX LOCI REGISTRATIONIS - De conflict of laws-regeling kon in 

Nederland tot 1 januari 2012 teruggevonden worden in de Wet Conflictenrecht Huwelijk, dat 

gebaseerd was op het Haags Huwelijksvermogensverdrag van 1978, en de Wet 

Conflictenrecht Geregistreerd Partnerschap. 59 60 61 Deze wetten hanteerden een lex loci 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, 
Kluwer, 2009, 37. 
56 P. BORGHS, “Nieuwe huwelijkse wetgeving: Nederland kan inspireren”, Juristenkrant 2001, afl. 29, 12-13.  
57 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, 
Kluwer, 2009, 38. 
58 S.F.M. WORTMANN en J. VAN DUIJVENDIJK-BRAND, Compendium Personen- en Familierecht, Deventer, 
Kluwer, 2009, 38. 
59	  Wet van 7 september 1989, houdende regeling van het conflictenrecht inzake het huwelijk, in verband met de 
bekrachtiging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 14 maart 1978 inzake de voltrekking en de erkenning van 
de geldigheid van huwelijken, Trb. 1987, 137 en 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004619/geldigheidsdatum_02-08-2011 (consultatie 22 april 2014). 
60Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, ‘s-gravenhage, 14 maart 
1978, Trb. 1988, 130 en http://wetten.overheid.nl/BWBV0002007/geldigheidsdatum_03-04-2014 (consultatie 22 
april 2014); G.-R. DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to Homosexual Couples”, EJCL 
2007, afl. 11.3, 14 en www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 2014); M.J.C. KOENS en A.P.M.J. 
VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 2383-2389. 
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registrationis principe. 62 Vanaf deze datum wordt het Internationale privaatrecht in Nederland 

echter geregeld door Boek 10 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 63 De regels van deze 

oude wetten zijn overgenomen in dit Burgerlijk Wetboek. 64 De artikelen 27 tot en met 34 

regelen de voltrekking en erkenning van de geldigheid van het huwelijk, terwijl de regeling 

omtrent het geregistreerd partnerschap kan worden teruggevonden in de artikelen 60 tot en 

met 91. Het huwelijk wordt in Nederland voltrokken volgens de wet van de plaats van de 

huwelijksvoltrekking of lex loci celebrationis, zoals omschreven in artikel 10:30 BW. 65 Voor 

geregistreerde partnerschappen geldt dezelfde regel, maar deze is opgenomen in artikel 10:60 

en 10:61 BW. 66  

In het buitenland afgesloten huwelijken kunnen worden erkend volgens artikel 10:31 BW. 67 

Weigering van erkenning is echter ook mogelijk volgens artikel 10:32 BW indien er een 

kennelijke onverenigbaarheid bestaat met de openbare orde. 68 Een in het buitenland gesloten 

gelijkslachtig huwelijk kan echter niet gezien worden als een element dat de openbare orde 

van Nederland raakt. 69 In het buitenland aangegane samenlevingsvormen die vergelijkbaar 

zijn met het Nederlandse geregistreerde partnerschap inzake de essentiële onderdelen ervan 

en rechtsgeldig zijn, worden in Nederland erkend volgens artikel 10:61 lid 1 BW. Opnieuw is 

er een uitzondering voorzien indien er een schending is van de Nederlandse openbare orde. 70 

61	  Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd
partnerschap, Stb. 2004, 334 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0016986/geldigheidsdatum_07-04-2011 
(consultatie 22 april 2014).  
62	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 153, voetnoot 106. 	  
63 	  Boek 10 NBW, Internationaal Privaatrecht, Stb. 2011, 272 en 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030068/geldigheidsdatum_22-10-2013 (consultatie 22 april 2014);	   M.J.C.
KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 2257.	  	  
64	  L. STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 90.	  	  
65

 L. STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 92;
M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 
2370.	  
66	  L. STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 92;
M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer, 2012, 
2569. 
67	  M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer,
2012, 2371	  
68	  L. STRIKWERDA, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, Deventer, Kluwer, 2012, 93.	  
69	  M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer,
2012, 2376.	  
70	  Artikel 10:62 NBW.	  	  
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Wat onder openbare orde moet worden verstaan in het kader van geregistreerde 

partnerschappen is niet verder aangegeven. Wel moet dit artikel restrictief worden opgevat. 71 

Titel 2: België  

1. Huwelijk en geregistreerd partnerschap

25. TWEEDE LAND VAN DE WERELD - Gelijkslachtige huwelijken zijn in België mogelijk sinds

de wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde 

geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BS 28 

februari 2003). Deze wet was het gevolg van een wetsvoorstel uit 2001 om het huwelijk voor 

holebikoppels mogelijk te maken. 72 73 De wet was een eerste stap naar gelijkschakeling op 

het vlak van huwelijk voor paren van gelijk geslacht en verschillend geslacht en maakte van 

België het tweede land in de wereld waar een gelijkslachtig huwelijk voltrokken kon worden. 
74  Reden voor de invoering van deze wet was het feit dat het reeds voor 2003 bestaande 

‘geregistreerde partnerschap’, dit onder de noemer van de wettelijke samenwoonst, zo sterk 

geleek op het bestaande huwelijk voor paren van verschillend geslacht.75 De wetgever ging 

zich de vraag stellen of het niet gewoon makkelijker was om het huwelijk ook open te stellen 

voor partners van gelijk geslacht. 76 Hiermee zou ook voldaan worden aan de politieke 

doelstelling om discriminatie uit te wereld te helpen. 77 De wetgever stelde tevens vast dat de 

publieke opinie in 2003 sterk geëvolueerd was en dat het huwelijk aanzien werd als een 

71	  M.J.C. KOENS en A.P.M.J. VONKEN, Personen- en Familierecht: Tekst en Commentaar, Deventer, Kluwer,
2012, 2571.	  
72 Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot 
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, BS 28 februari 2003, 09880 en 
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2003021336&table_name=wet 
(consultatie 27 februari 2014); G.-R. DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to Homosexual 
Couples”, EJCL 2007, afl. 11.3, 3 en www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 2014); K. BOELE-
WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN EN W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, Deventer, 
Kluwer, 2007, 111; P. WAUTELET, Les couples de personnes de même sexe en droit belge - en particulier sous 
l’angle du droit interational privé, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/74956/1/Epreuves.pdf (consultatie 8 april 
2014). 
73 Wetsontwerp tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een 
aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, Parl. St. Kamer 2001-2002, nr. 1692/001, 6. 
74 A. FIORINI, “Current developments, Private International Law”, International and Comparative Law Quarterly 
2003, 1039; K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European 
Union”, Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1957. 
75	  Artikel 1476 BW; P. WAUTELET, Les couples de personnes de même sexe en droit belge - en particulier sous 
l’angle du droit interational privé, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/74956/1/Epreuves.pdf (consultatie 8 april 
2014);	  
76 A. FIORINI, “Current developments, Private International Law”, International and Comparative Law Quarterly 
2003, 1041.  
77 A. FIORINI, “Current developments, Private International Law”, International and Comparative Law Quarterly 
2003, 1041.  
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formele status tussen twee personen die werd aangegaan met de bedoeling de gevoelens die 

zij voor elkaar hadden openbaar te bevestigen. De klassieke zienswijze die stelde dat het 

huwelijk werd aangegaan om procreatieve redenen was dus niet meer aan de orde. 78 

Specifiek in deze materie volgde dan ook op 23 januari 2004 een omzendbrief  van de 

Minister van Justitie, die de omzendbrief van 8 mei 2003 verving. 79 

26. IPR-REGELING? - In deze wet werden echter geen regelingen opgenomen die de

internationaal privaatrechtelijke gevolgen van het holebi-huwelijk verder uitwerkten. 80 

Daarom moet ook worden gekeken naar de Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 

internationaal privaatrecht of WIPR (BS 27 juli 2004). 81 De invoering van dit Wetboek heeft 

namelijk voor een verbetering gezorgd van de rechtstoestand van personen die geconfronteerd 

worden met grensoverschrijdende aangelegenheden. 82 

2. Wet Internationaal Privaatrecht 16 juli 2004

27. ALGEMEEN - De Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal

Privaatrecht (hierna WIPR) is op 1 oktober 2004 in werking getreden en vormde de eerste 

codificatie van het Belgische IPR.83 Voor 2004 was er een sterke vraag naar een wetboek 

inzake deze materie. 84 Deze noodzaak werd niet alleen gevoeld op een algemeen niveau maar 

ook op vlak van het homohuwelijk. Met de wet van 2004 werd een antwoord gegeven op de 

78 A. FIORINI, “Current developments, Private International Law”, International and Comparative Law Quarterly 
2003, 1045.  
79	  Omz. 23 januari 2004 tot vervanging van de circulaire van 8 mei 2003 betreffende de wet van 13 februari
2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, BS 27 januari 2004 en 
www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/wetgeving/omzendbrief_huweljk_geslacht_20040123.pdf 
(consultatie 22 april 2014); J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 497; 
M. TRAEST, “De Omzendbrief van 23 januari 2004 betreffende het homohuwelijk of: hoe een omzendbrief de 
conflictenregels wil wijzigen”, EJ 2004, afl.3, 49-52. 	  
80 P. SENAEVE, “De wet van 13 februari 2003 tot invoering van het homohuwelijk in het Belgische recht”, EJ 
2003, afl. 4, (50) 54; M. TRAEST, “De Omzendbrief van 23 januari 2004 betreffende het homohuwelijk of: hoe 
een omzendbrief de conflictenregels wil wijzigen”, EJ 2004, afl.3, 49-52.  
81  Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, BS 27 juli 2004, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2004071631 
(consultatie 22 april 2014); K. SWERTS, “Nieuwe Belgische IPR-regels van kracht”, Juristenkrant 2004, afl. 98, 
12.  
82 K. SWERTS, “Nieuwe Belgische IPR-regels van kracht”, Juristenkrant 2004, afl. 98, 12. 
83 K. SWERTS, “Nieuwe Belgische IPR-regels van kracht”, Juristenkrant 2004, afl. 98, 12; J. VERHELLEN, “De 
rol en de impact van het wetboek IPR in zaken van internationaal familierecht” in J. ERAUW en P. TAELMAN 
(eds.), “Nieuw IPR: meer Europees, meer globaal”, Mechelen, Kluwer, (129) 131; J. ERAUW, “Krachtlijnen van 
het nieuwe Wetboek van Internationaal Privaatrecht” in DEPARTEMENT VORMING EN OPLEIDING VAN DE ORDE 
VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (eds.), Internationale aspecten in de verschillende takken van 
het recht, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (157) 161.  
84 K. SWERTS, “Nieuwe Belgische IPR-regels van kracht”, Juristenkrant 2004, afl. 98, 12; J. ERAUW, “De 
codificatie van het Belgisch Internationaal Privaatrecht met het ontwerp van Wetboek IPR”, RW 2001-2002, afl. 
42, (1557) 1558.  
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vraag welke rechter bevoegd is om een situatie met een vreemd element te behandelen, welk 

recht hierop van toepassing is en in hoeverre beslissingen en akten uit andere landen of 

lidstaten in België uitwerking kunnen krijgen. De nieuwe codex,  waarvan de inhoud was 

afgestemd op de regels vervat in de Brussel I-verordening, bracht dan ook de gevraagde 

rechtszekerheid en transparantie met zich mee. Vernieuwend in deze wet was dat partijen een 

grotere rol konden spelen via wilsautonomie. 

28. REGELS I.V.M. HOMOHUWELIJKEN EN GEREGISTREERDE PARTNERSCHAPPEN - Relevant was

dat er in de nieuwe wet plaats kwam voor verwijzingsregels inzake nieuwe 

samenlevingsvormen zoals het geregistreerd partnerschap en het homohuwelijk. 85 De regels 

betreffende het homohuwelijk kunnen teruggevonden worden onder Hoofdstuk III betreffende 

de huwelijksrelatie. Ten eerste stelt artikel 44 WIPR wanneer de ambtelijke bevoegdheden 

een huwelijk kunnen afsluiten, waarna artikel 46 WIPR de grondvoorwaarden voor het 

huwelijk bepaalt. 86 87 Artikel 46 lid 1 WIPR stelt dat voor de voorwaarden van de geldigheid 

van het huwelijk voor elk van de echtgenoten moet gekeken worden naar het nationale recht 

van deze echtgenoten. 88 Artikel 46 lid 2 WIPR voorziet hier een uitzondering op en stelt dat: 

‘Een bepaling van het door het eerste lid toepasselijk verklaard recht, die het huwelijk tussen 

personen van hetzelfde geslacht verbiedt, is niet van toepassing indien een van de personen 

de nationaliteit bezit van een Staat waarvan het recht een dergelijk huwelijk toestaat of op het 

grondgebied van een dergelijke staat zijn gewone verblijfplaats heeft.’ 89  Dit kan gezien 

worden als een beginsel van positief werkende openbare orde: de vreemde bepaling die voor 

een belemmering zorgt voor gelijkslachtige partners wordt niet meer gevolgd door de 

85	  J. ERAUW, “De codificatie van het Belgisch Internationaal Privaatrecht met het ontwerp van Wetboek IPR”,
RW 2001-2002, nr. 42, (1557) 1563.	  
86	  Artikel 44 WIPR: ‘Het huwelijk kan in België worden voltrokken indien een van de toekomstige echtgenoten 
bij de voltrekking Belg is, zijn woonplaats of sinds meer dan drie maanden zijn gewone verblijfplaats in België 
heeft.’	  
87	  P. MCELEAVY, “New Belgian Law on same sex marriage and the PIL implications”, ICLQ 2003, afl. 52/4,
(1039) 1049 en 
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=1523892&jid=ILQ&volumeId=52&issueId=04
&aid=1523884&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession= (consultatie 24 april 2014). 	  
88 	  J. ERAUW, “Krachtlijnen van het nieuwe Wetboek van Internationaal Privaatrecht” in DEPARTEMENT
VORMING EN OPLEIDING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (eds.), Internationale 
aspecten in de verschillende takken van het recht, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (157) 168-169; P.
WAUTELET, Relations familiales internationals: l’actualité vue par la pratique, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 
2010, 33; T. KRUGER, G. VAN CALSTER, J. VERHELLEN en P. WAUTELET (eds.), Internationaal Privaatrecht, 
Brugge, Die Keure, 2012, 32; J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 
496. 
89	  Artikel 46, lid 2 WIPR;	  T. KRUGER, G. VAN CALSTER, J. VERHELLEN en P. WAUTELET (eds.), Internationaal 
Privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 32.	  
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Belgische wetgever, waardoor deze de toegang tot het huwelijk breder heeft gemaakt. 90 

Wanneer één van de partners de nationaliteit heeft van een Staat die wel een huwelijk tussen 

personen van hetzelfde geslacht erkent, mag het huwelijk doorgaan. Dat blijft dus ook 

mogelijk indien het huwelijk volgens het recht van de nationaliteit van de andere persoon niet 

mag. Logisch gevolg hiervan is dat er een risico ontstaat op een ‘hinkend huwelijk’. 91 De 

Belgische ambtenaar heeft dan ook de taak om de partners in kennis te stellen van dit 

mogelijke risico. 

29. ERKENNING BUITENLANDSE STATUTEN - Artikel 46 WIPR is daarnaast ook van belang op 

vlak van erkenning van in het buitenland aangegane huwelijken: indien is voldaan aan de 

voorwaarde van nationaliteit of verblijf en de bepalingen van het vreemde recht zijn nageleefd 

volgens artikel 27 WIPR, kunnen deze huwelijken in België erkend worden. 92 Daarbij komt 

dat de openbare orde exceptie op vlak van het homohuwelijk niet meer kan worden 

ingeroepen in België. 93 

 

30. WAT IS ‘HUWELIJK’ VOLGENS HET BELGISCHE IPR? OMZENDBRIEF 29 MEI 2007 - Een 

andere vraag was vervolgens wat het Belgische IPR moest verstaan onder het woord 

‘huwelijk’ in de omgang met andere landen. Moeten buitenlandse partnerschappen met andere 

woorden gezien worden als een huwelijk of als een relatie van samenleven? Moet België in 

het buitenland aangegane huwelijken of partnerschappen erkennen? Artikel 58 WIPR 

omschrijft de relatie van samenleven als ‘een toestand van samenleven die registratie bij een 

openbare overheid vraagt en tussen de samenwonende personen geen band schept die 

evenwaardig is aan het huwelijk’. 94 Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het WIPR 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90	  J.-Y. CARLIER, “Art. 46: Formation du mariage” in J. ERAUW, M. FALLON, E. GULDIX, J. MEEUSEN, M. 
PERTEGAS, H. VAN HOUTTE, N. WATTÉ en P. WAUTELET (eds.), Het Wetboek internationaal privaatrecht 
becommentarieerd, Brussel, Intersentia, 2006, (246) 251; J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2009, 497; T. KRUGER, G. VAN CALSTER, J. VERHELLEN en P. WAUTELET (eds.), 
Internationaal Privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 32.	  
91	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe - 
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 148 en 158.	  
92  J. ERAUW, “Krachtlijnen van het nieuwe Wetboek van Internationaal Privaatrecht” in DEPARTEMENT 
VORMING EN OPLEIDING VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE VAN KORTRIJK (eds.), Internationale 
aspecten in de verschillende takken van het recht, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, (157) 169; J. ERAUW en 
H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 498 en J. VERHELLEN, “De rol en de impact 
van het wetboek IPR in zaken van internationaal familierecht” in J. ERAUW en P. TAELMAN (eds.), “Nieuw IPR: 
meer Europees, meer globaal”, Mechelen, Kluwer, (129) 143. 	  
93	  J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 498.	  
94	  Artikel 58 WIPR; J. VERHELLEN, “De rol en de impact van het wetboek IPR in zaken van internationaal 
familierecht” in J. ERAUW en P. TAELMAN (eds.), “Nieuw IPR: meer Europees, meer globaal”, Mechelen, 
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heeft gekozen om het begrip ‘band evenwaardig aan het huwelijk’ soepel te interpreteren. 95 

Zo kan rekening gehouden worden met de instituten uit verschillende landen. Omdat het 

echter niet altijd even makkelijk was de buitenlandse samenlevingsrelaties op een juiste 

manier te kwalificeren bracht de minister van Justitie met de Omzendbrief van 29 mei 2007 

meer duidelijkheid. Voor de toepassing van het WIPR en onder voorbehoud van 

andersluidende rechtspraak, kon volgens deze Circulaire als gelijkwaardig aan het huwelijk 

beschouwd worden: “Ieder instituut van buitenlands recht met analoge gevolgen als het 

huwelijk dat een registratie vraagt bij een openbare overheid en dat met betrekking tot de 

voorwaarden van vaststelling van de relatie, de oorzaken, voorwaarden en wijze van waarden 

van beëindiging ervan, alsmede de gevolgen ervan voor de personen en de goederen verwijst 

naar regels inzake huwelijk of deze op indentieke wijze regelt, met uitzondering van de regels 

inzake afstamming en adoptie. Niettemin zal een instituut niet als evenwaardig worden 

beschouwd indien de rechtsorde die aan de grondslag ligt van het instituut, de betrokken 

partners tevens de mogelijkheid biedt om een huwelijk aan te gaan (zoals dit bv. het geval is 

met het Nederlandse recht dat, voor personen van verschillend en hetzelfde geslacht, zowel 

het huwelijk als het geregistreerd partnerschap kent). Dit laatste voorbehoud beoogt een 

gelijkstelling te voorkomen indien de betrokkenen door hun relatiekeuze impliciet te kennen 

hebben gegeven een gelijkstelling te willen vermijden”. 96 Op deze manier kunnen in België 

geregistreerde partnerschappen gelijkgesteld worden met het huwelijk, wat hinkende situaties 

zou kunnen beperken. We kunnen denken aan de geregistreerde partnerschappen uit 

Denemarken, Finland, Ijsland, Noorwegen, Zweden maar ook aan het ‘Civil Partnership’ uit 

het Vereningd Koninkrijk en het Duitse ‘Lebenspartnerschaft’.  97 De Franse ‘pactes civiles de 

solidarité’, of de geregistreerde partnerschapsvormen van Luxemburg en Spanje kunnen 

daarentegen niet gelijkgesteld worden met het Belgische huwelijk. 98 Vraag hierbij is wel of 

een omzendbrief wel het geschikte instrument is om deze materie te regelen, gelet op de 

actualiteit ervan: de materie is in grote delen van de wereld nog in volle ontwikkeling.  

Kluwer, (129) 159; M. FALLON en J. ERAUW, La nouvelle loi sur le droit international privé: la loi du 16 julliet 
2004, Brussel, Kluwer, 2004, 23; T. KRUGER, G. VAN CALSTER, J. VERHELLEN en P. WAUTELET (eds.), 
Internationaal Privaatrecht, Brugge, Die Keure, 2012, 42.	  
95	  J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 494.	  
96	  Omz. 29 mei 2007 tot wijziging van de circulaire van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet
van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het 
personeelsstatuut, BS 31 mei 2007, 29470 en http://reflex.raadvst-
consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2007/05/31/104920.pdf	  (consultatie 22 april 2014).	  
97	  J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 494.	  
98	  J. ERAUW en H. STORME, Internationaal Privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 494.	  
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Titel 3: Frankrijk 

1. Pacte Civile de Solidarité

31. DEFINITIE, VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN - In Frankrijk bestaat de mogelijkheid tot

het afsluiten van een ‘Pacte Civile de Solidarité’ of PACS door de wet van 15 november 

1999. 99 Een PACS is echter niet hetzelfde als een huwelijk maar staat wel open voor zowel 

partners van hetzelfde geslacht als voor partners van verschillend geslacht, op voorwaarde dat 

zij niet verwant zijn met elkaar (geen familie zijn tot de derde graad) zij meerderjarig zijn en 

nog niet getrouwd zijn. 100 Zo stelt artikel 515-1 van deze wet dat ‘Un Pacte Civil de 

Solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou 

de même sexe, pour organiser leur vie commune.’ 101  De partners hebben wederkerige 

verplichtingen ten aanzien van elkaar en de PACS hebben een invloed op eigendomsrecht en 

belastingen. Er bestaan echter geen erfenisrechten bij de partners die een PACS hebben 

afgesloten en het geeft geen rechten op de kinderen die geboren zijn in de relatie. 102  

32. VERSCHIL MET HUWELIJK - Het grote verschil met het Franse huwelijk (mariage) en de

PACS komt naar voren bij de beëindigingswijzen van deze instituten. 103 Voor een mariage is 

het aanvragen van een echtscheiding noodzakelijk, wat meestal een tijdrovende en dure 

aangelegenheid is. Bij een PACS is het uiteen gaan van de partners eenvoudiger en 

goedkoper. Daarnaast speelt  bij een PACS ook het feit dat, indien er geen kinderen zijn in het 

PACS, er geen alimentatieverplichting bestaat tegenover de ex-partner. 104 Een derde verschil 

ligt hem erin dat bij huwelijken de langstlevende echtgenoot recht heeft op ongeveer 50% van 

het pensioen van de overleden echtgenoot, wat niet zo is bij een PACS. 105  

99Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, JORF n°265 du 15 novembre 1999, 
16959 en http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000761717 (consultatie 22 april 
2014); B. AUDIT en L. D’AVOUT, Droit International Privé, Parijs, Economica, 2013, 628; P. COUBRE, Droit de 
la famille, Parijs, éditions Dalloz, 2008, 261; P. MURAT, Droit de la Famille, Sixième edition, Parijs, éditions 
Dalloz, 2013, 541; X. TRACOL, “The Pacte Civil de Solidarité (PACS)” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), 
Legal Recognition of Same-Sex couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (68) 70.	  
100 Artikel 515-2 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999; E. BROWN, Same-Sex Marriage: Some Approaches from 
other Countries, 12, www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=735e57a4-29a4-e211-a5a0-
005056a32ee4 (consultatie 25 februari 2014). 
101 Artikel 515-1 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999;  P. COUBRE, Droit de la famille, Parijs, éditions Dalloz, 
2008, 265; P. MALAURIE en H. FULCHIRON, La Famille, Parijs, Lexentso éditions, 2009, 185.  
102  E. BROWN, Same-Sex Marriage: Some Approaches from other Countries, 12, 
www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=735e57a4-29a4-e211-a5a0-005056a32ee4 (consultatie 25 
februari 2014).; P. COUBRE, Droit de la famille, Parijs, éditions Dalloz, 2008, 282. 
103 INFOFRANKRIJK, http://infofrankrijk.com/leven-2/erfrecht-huwlijk-pacs (consultatie 19 februari 2014). 
104 INFOFRANKRIJK, http://infofrankrijk.com/leven-2/erfrecht-huwlijk-pacs (consultatie 19 februari 2014). 
105 INFOFRANKRIJK, http://infofrankrijk.com/leven-2/erfrecht-huwlijk-pacs (consultatie 19 februari 2014). 
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2. Huwelijk

33. SITUATIE VOOR EN NA 2013 - Voor 2013 was het homohuwelijk in Frankrijk niet
toegelaten. Het huwelijk werd in de Franse Code Civil niet gedefinieerd maar kon gezien 

worden als ‘un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme, d’un commun 

accord, décident de s’unir et d’adhérer à un statut légal préétabli, celui de gens mariés’. 106 

F. TERRÉ en D. FENOUILLET stelden in 2011 op basis van enkele observaties nog de volgende 

definitie vast: ‘Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme 

établissent entre eux une union dont la loi civile règle impérativement les conditions, les effets 

et la dissolution’. 107 Deze situatie bleek echter niet houdbaar en op 7 november 2012 werd 

een voorstel ingediend tot legalisering van het homohuwelijk en de mogelijkheid tot het 

adopteren van een kind door gelijkslachtige partners. 108 Een uitstreksel van dit wetsvoorstel 

stelde het volgende:  

‘Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 07/11/12 : La garde des sceaux, 

ministre de la justice, a présenté un projet de loi ouvrant le mariage aux couples de 

personnes de même sexe. Ce texte, fondé sur une recherche de l'effectivité du principe 

d'égalité, permet aux couples de même sexe de se marier. Par conséquent, il ouvre 

également aux personnes de même sexe mariées la voie de l'adoption, que ce soit l'adoption 

conjointe d'un enfant par les deux époux ou l'adoption de l'enfant du conjoint. Il permet la 

célébration d'un mariage entre deux personnes de même sexe résidant en France et la 

reconnaissance en France des mariages entre deux personnes du même sexe célébrés à 

l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi. Le projet de loi ne modifie pas le régime 

juridique actuel du mariage ou de la filiation adoptive : il ouvre l'institution du mariage 

avec ses droits et devoirs aux personnes de même sexe. Il comprend néanmoins des 

dispositions d'adaptation, notamment pour la détermination du nom de l'enfant adopté, la 

règle actuelle, prévoyant l'attribution du nom du père à défaut de choix fait par les parents, 

n'étant plus adaptée dans le cas d'un couple de même sexe, … .’ 109 

34. WET VAN 17 MEI 2013 - Op 12 februari 2013 werd in de tweede kamer van het parlement

(Assemblée Nationale) een goedkeuring gegeven voor de legalisering van het homohuwelijk 

106 P. COUBRE, Droit de la famille, Parijs, éditions Dalloz, 2008, 265. 
107 F. TERRÉ en D. FENOUILET, Droit civil de la Famille, Parijs, éditions Dalloz, 2011, 61-62.  
108 Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 344, www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp (consultatie 20 februari 2014). 
109 Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 344, www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp (consultatie 20 februari 2014). 
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en de adoptie door koppels van gelijk geslacht. 110 Vervolgens moest de Senaat zich nog 

uitspreken over deze goedkeuring, wat zij heeft gedaan op 12 april 2013 ten gunste van de 

Franse holebigemeenschap: het homohuwelijk en het recht op adoptie door holebikoppels 

werd goedgekeurd, dit ondanks hevige protesten. 111 Ook de Franse Tweede kamer volgde 

met een definitieve goedkeuring op 23 april 2013. Het Franse Grondwettelijke Hof moest 

vervolgens de wet nog controleren op eventuele gaten of lacunes, maar heeft de wet 

uiteindelijk grondwettelijk bevonden. 112 De wet van 17 mei 2013 of ‘La Loi n° 2013-404 du 

17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe’ werd bijgevolg 

ondertekend. 113 Artikel 1 van deze wet heeft een aanpassing van artikel 143 en verder van de 

Code Civil tot gevolg. De Code Civil zal voortaan het volgende bevatten: ‘Le mariage est 

contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe’. 114 Dit werd door het 

Grondwettelijk Hof als een grondwetconforme wet gezien. 115 

3. Conflictenregels en erkenning

35. LEX LOCI REGISTRATIONIS - Ook in Frankrijk erkent men het probleem van de

verschillende wetgevingen in de verschillende Europese landen omtrent geregistreerde 

110  E. BROWN, Same-Sex Marriage: Some Approaches from other Countries, 13, 
www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=735e57a4-29a4-e211-a5a0-005056a32ee4 (consultatie 25 
februari 2014); M.-K. YANG-PAYA en C. MARCOVICI, “Le mariage des couples de personnes de même sexe: Les 
mairies et les conseils généraux sont les premiers actuers de l’application de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013, 
quelle que soit leur opinion sur ce texte”,	  Le Courrier des maires 2013, afl. 269-270, 44-45 en	  www.seban-
associes.avocat.fr/fichiers/pub_cdm_fichemariage.pdf (consultatie 22 april 2014); DE REDACTIE, Ook Frankrijk 
zegt “Ja” tegen homohuwelijk, www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1547970 (consultatie 20 februari 
2014). 
111 P. MURAT, Droit de la Famille, Sixième edition, Parijs, éditions Dalloz, 2013, 73; BBC NEWS, French senate 
votes to legalise gay marriage, www.bbc.co.uk/news/world-europe-22126437 (consultatie 22 april 2014). 
112 	  Conseil Constitutionnel 17 mei 2013, n° 2013-669, JORF 18 mei 2013, 8281, www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2013/2013-669-dc/decision-n-2013-669-dc-du-17-mai-2013.137046.html (consultatie 22 april 2014). 	  
113 Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF n°0114 
du 18 mai 2013, 8253 en 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id 
(consultatie 22 april 2014); B. AUDIT en L. D’AVOUT, Droit International Privé, Parijs, Economica, 2013, 641; P.
MURAT, Droit de la Famille, Sixième edition, Parijs, éditions Dalloz, 2013, 31 en 73-74.  
114 Artikel 1, I, 1° Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, 
JORF n°0114  du 18 mai 2013, 8253 en 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id 
(consultatie 22 april 2014). 
115 	  Conseil Constitutionnel 17 mei 2013, n° 2013-669, JORF 18 mei 2013, 8281, www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-
1959/2013/2013-669-dc/decision-n-2013-669-dc-du-17-mai-2013.137046.html (consultatie 22 april 2014). Het 
besluit van dit arrest stelt dat: ‘Les articles 1er, 7, 8, 11 à 14, 19, 21 et 22 de la loi ouvrant le mariage aux 
couples de personnes de même sexe sont conformes à la Constitution.’	  
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partnerschappen.  116  PACS zullen niet altijd erkend worden of upgraded/downgraded 

worden. De Franse wetgever voorzag hiervoor een oplossing in de wet van 12 mei 2009, die 

artikel 515-7-1 van de Code Civil invoerde. 117 Dit artikel stelt dat ‘Les conditions de 

formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effects de sa 

dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de L’Etat de l'autorité qui a procédé à 

son enregistrement.’ 118 Op deze manier is geregeld dat de gevolgen van een buitenlands 

geregistreerd partnerschap in Frankrijk onderworpen blijven aan dat buitenlands recht. 119 Er 

is met andere woorden sprake van een lex loci registrationes. 120  

36. EERSTE ERKENNING BUITENLANDS GELIJKSLACHTIG HUWELIJK - Op vlak van het huwelijk

is het opvallend dat reeds in 2008 een Nederlands gelijkslachtig koppel P.-J. LEEMAN en A.

VAN DER KROGT een erkenning door Frankrijk van hun in Nederland aangegaan huwelijk 

verkregen, hoewel Frankrijk zelf pas in 2013 het homohuwelijk legaliseerde. Het omzetten 

van het huwelijk naar een PACS zou voor dit koppel fiscaal nadeliger zijn uitgevallen, 

waarop zij besloten een rechtszaak in te stellen. Ingevolge daarvan heeft de Franse Minister 

van Economische zaken hun huwelijk erkend, maar er moet op gewezen worden dat dit louter 

een individuele zaak betrof en geen algemene regeling voor de erkenning van buitenlandse 

huwelijken. 121 

116	  B. AUDIT en L. D’AVOUT, Droit International Privé, Parijs, Economica, 2013, 628.
117	  B. AUDIT en L. D’AVOUT, Droit International Privé, Parijs, Economica, 2013, 629; D. BUREAU en H.M.
WATT, Droit international privé: Thome II Partie special, Parijs, Presses Universitaires de France, 2010, 123; P.
MAYER en V. HEUZÉ, Droit international privé, Parijs, Montchrestien, 2010, 419. 
118 	  Artikel 515-7-1 Code Civil, 
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=955F0630AAAE3282C1329ACA4A74BA00.tpdjo05v
_1?idArticle=LEGIARTI000020614515&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140331 
(consultatie 22 april 2014) en Artikel 1 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du 
droit et d'allègement des procedures, JOFR n°0110 du 13 mai 2009, 7920 en 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=148337896C0F5AF0009A99BBB189084F.tpdjo05v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000020604162&dateTexte=20090513 (consultatie 22 april 2014).  
119	  A.M. VRENEGOOR, “Nederlanders met een vakantiewoning in Frankrijk: enkele familierechtelijke aspecten”,
KWEP 2011, afl. 2, 4 en www.heeringassociates.eu/ArtikelVrenegoorKWEP2011_02.pdf (consultatie 7 april 
2014). 
120	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 153.	  
121 	  LE MONDE, La France reconnaît le mariage d’un couple d’hommes néerlandais,
www.lemonde.fr/europe/article/2008/09/05/la-france-reconnait-le-mariage-d-un-couple-d-hommes-
neerlandais_1091846_3214.html (consultatie 7 april 2014); MONDI, Frankrijk erkent Nederlands homohuwelijk, 
www.mondi.nl/fiscaal/frankrijk/frankrijk-erkent-nederlands-homohuwelijk/page18__59.php (consultatie 7 april 
2014). 
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37. LOCUS REGIT ACTUM PRINCIPE EN BILATERALE HUWELIJKSVERDRAGEN - Daarentegen

werden in 2013 wel echte ‘règles de conflit de lois’ omtrent het huwelijk opgenomen volgens 

artikel 1, II van de Wet van 17 mei 2013, meer bepaald artikel 202-1 en 202-2 in de Code 

Civil. 122 De bedoeling van deze opname blijkt uit de opzet van de tekst van het voorontwerp 

van de wet: ‘L'article 1er du texte ouvre le mariage aux couples composés de deux personnes 

de même sexe. Il prévoit également une règle de conflit de lois applicable aux mariages 

célébrés entre deux personnes étrangères ou une personne étrangère et un Français de même 

sexe afin, sous réserve des engagements internationaux de la France, de permettre la 

célébration de tels mariages lorsque la loi personnelle des époux ou de l'un d'eux s'y oppose.’ 
123  De traditionele conflictregels van het Franse recht werden zo overgenomen in artikel 202-

1 van de Wet van 17 mei 2013. 124 125 Artikel 202-1 §1 stelt zo een locus regit actum principe 

voorop: als het huwelijk inhoudelijk geldig is volgens de wetten van het land van de 

nationaliteiten van de echtgenoten, wordt het huwelijk in Frankrijk ook als geldig beschouwd. 
126 127 Huwelijken kunnen door buitenlanders in Frankrijk volgens artikel 202-1 tweede alinea 

worden afgesloten indien de wet van één van de toekomstige echtgenoten dat toelaat. 

Daarnaast kan ook één van de koppels een gewone verblijfplaats vestigen in Frankrijk. 128 Een 

Frans domicilie wordt dan reeds na één maand toegestaan, wat een huwelijkstoerisme zou 

122	  Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux couples de même sexe
(dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 4, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014). 
123 Loi ouvrant le marriage aux couples de personnes de même sexe: objet du texte, www.senat.fr/dossier-
legislatif/pjl12-349.html (consultatie 20 februari 2014).  
124 	  G. CUNIBERTI, Gay Marriage: France blacklists 11 Nationalities (Updated), 11 oktober 2013,
http://conflictoflaws.net/2013/gay-marriage-france-blacklists-11-nationalities/comment-page-1/ (consultatie 5 
april 2014).	  
125 Artikel 202-1 stelt dat ‘Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour 
chacun des époux, par sa loi personnelle.  « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter 
mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel 
elle a son domicile ou sa résidence le permet.’ ;  Artikel 202-2 stelt dat ‘Le mariage est valablement célébré s'il 
l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.’ 
126	  Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux couples de même sexe
(dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 4, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014).	  
127	  B. AUDIT en L. D’AVOUT, Droit International Privé, Parijs, Economica, 2013, 641-642; A. DEVAUX, Same-
Sex Marriage in France and Conflict of Laws: an Illusion of Equality, 
http://jurist.org/sidebar/2013/05/angelique-devaux-same-sex-marriage.php (consultatie 5 april 2014); G. 
CUNIBERTI, Gay Marriage: France blacklists 11 Nationalities (Updated), 11 oktober 2013, 
http://conflictoflaws.net/2013/gay-marriage-france-blacklists-11-nationalities/comment-page-1/ (consultatie 5 
april 2014).	  
128	  Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux couples de même sexe
(dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 4, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014).	  
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kunnen uitlokken. 129 Dit is echter niet altijd mogelijk: met sommige landen heeft Frankrijk 

bilaterale huwelijksverdragen afgesloten, waaraan artikel 202-1 tweede alinea geen afbreuk 

kan doen. Deze verdragen stellen dat trouwen niet kan volgens de wet waar men zijn of haar 

gewone verblijfplaats heeft, enkel volgens de wet van het land van de nationaliteit van de 

echtgenoten. 130 Landen met dewelke Frankrijk zulke verdragen heeft afgesloten zijn onder 

andere Polen, Marokko, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Servië, Slovenië, 

Tunesië, Algerije, Cambodja en Laos.  

38.WAARSCHUWING MOGELIJKE NIET-ERKENNING IN BUITENLAND - Indien huwelijken in

Frankrijk worden afgesloten door buitenlandse gelijkslachtige partners waarschuwt Frankrijk 

deze partners wel dat dit huwelijk niet altijd erkend zal worden indien het land van herkomst 

geen homohuwelijken kent of het wettelijk verbiedt. Het wijzen op de mogelijke niet-

erkenning van dit huwelijk in het buitenland is de taak van de Franse Ambtenaar van de 

burgerlijke stand. 131  132  Met andere woorden kunnen Franse burgers trouwen met 

buitenlandse gelijkslachtige personen en twee gelijkslachtige buitenlanders kunnen met elkaar 

in het huwelijk treden in Frankrijk, ook al is dat verboden volgens de wetten van het land van 

herkomst. Ook in Frankrijk heeft men te kampen met het probleem van hinkende situaties.  

39. TRANSSCRIPTIE HUWELIJKEN VOOR WET 18 MEI 2013 - De mogelijkheid bestaat dat Franse

burgers voor de inwerkingtreding van de wet van mei 2013 in het huwelijk getreden zijn in 

een ander land. Vraag hierbij is dan of Frankrijk deze huwelijken zal erkennen?  Artikel 21 

van de wet van 17 mei 2013 stelt dat dit mogelijk is door een omzetting van dit huwelijk: ‘Le 

mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi 

est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du 

respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire 

129 	  A. DEVAUX, Same-Sex Marriage in France and Conflict of Laws: an Illusion of Equality,
http://jurist.org/sidebar/2013/05/angelique-devaux-same-sex-marriage.php (consultatie 5 april 2014).	  
130	  Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux couples de même sexe
(dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 4, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014).	  
131	  Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux couples de même sexe
(dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 5, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014); SERVICE-PUBLIC.FR, Le point 
sur le mariage en France de personnes de même sexe et de nationalités différentes, www.service-
public.fr/actualites/002749.html (consulatie 25 april 2014). 	  
132	  Voor een lijst van landen waarvoor de Franse Ambtenaar van de Burgerlijke stand de (toekomstige)
echtgenoten moet waarschuwen, zie: Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux 
couples de même sexe (dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 6, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014). Voorbeelden van zulke landen 
zijn onder andere Angola, Afghanistan, Beliza, Egypte, Marokko, Iran, Irak, ... 	  
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l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même 

code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.’ 133 De 

bepaling staat het toe dat gelijkslachtige buitenlandse huwelijken erkend worden, zelfs indien 

niet aan de voorwaarden van artikel 171-2 van de Code Civil zijn voldaan. 134 

Titel 4: Engeland 

1. Civil Partnership

40. MARRIAGE IN ALL BUT NAME - Engeland nam in 2004 de Civil Partnership Act aan waarbij

gelijkslachtige koppels de meeste rechten en plichten verkregen die ook aanwezig zijn in een 

huwelijk tussen partners van verschillend geslacht, op enkele uitzonderingen na. 135 Er was in 

Engeland zelfs sprake van een Civil Partnership dat gezien kon worden als een ‘marriage in 

all but name’. 136 Zo werden gedetailleerde regels opgenomen over de formaliteiten, de 

gevraagde bekwaamheid, de gevolgen op financieel vlak van dit partnerschap, alsook de 

modaliteiten bij een ontbinding of nietigheid ervan.  

2. Huwelijk

41. LEGALISERING IN 2013 - In Engeland heeft het Britse Lagerhuis op woensdag 22 mei 2013

gestemd voor het holebihuwelijk en dit met 366 stemmen voor en 161 tegen. 137 Er was 

sprake van een‘Marriage (Same Sex Couples) Bill’. Deze stelde dat het een Bill was ‘to make 

provision for the marriage of same sex couples in England and Wales, about gender change 

by married persons and civil partners, about consular functions in relation to marriage, for 

the marriage of armed forces personnel overseas, and for the review of civil partnership, and 

133	  Artikel 21 de la Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, 
JORF n°0114  du 18 mai 2013, 8253 en 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414540&dateTexte=&categorieLien=id 
(consultatie 22 april 2014). 
134	  Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le marriage aux couples de même sexe
(dispositions du Code Civil), BOMJ n°2013-05 du 31 mai 2013, 10, 
www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1312445C.pdf (consultatie 7 april 2014).	  
135	  Civil Partnership Act 18 november 2004, c.33 www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33 (consultatie 24
februari 2004); N. LOWE en G. DOUGLAS, Bromley’s Family Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 41-42 
en R. PROBERT, Cretney and Probert’s family law, Londen, Sweet & Maxwell, 2012, 47. 	  
136	  J. HERRING, Longman Law Series: Family Law, Harlow, Longman, 2011, 70.	  	  
137 BBC NEWS, Gay Marriage: Commons passes Cameron’s plan, www.bbc.co.uk/news/uk-politics-22605011 
(consultatie 24 februari 2014); THE TELEGRAPH,  Gay Marriage  Bill passes Commons despite Tory opposition, 
www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/10072156/Gay-marriage-Bill-passes-Commons-despite-Tory-
opposition.html (consultatie 24 februari 2014). 
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for connected purposes.’ 138 Het wetsontwerp werd vervolgens in het Hogerhuis goedgekeurd 

en heeft vorm gekregen in de ‘Marriage (Same Sex Couples) Act van 17 juli 2013. 139 Deze 

wet trad op 13 maart 2014 in werking, waarna de eerste gelijkslachtige huwelijken zullen 

plaatsvinden in de loop van dit voorjaar. 140 Deze Act geeft aan koppels die een 'registered 

partnership' hebben afgesloten de mogelijkheid om dit partnership om te zetten in een 

huwelijk en zorgt niet voor een herroeping van de Civil Partnership Act. 141 142 143 

3. Conflictenregels en erkenning

42. OVERSEAS RELATIONSHIPS TREATED AS PARTNERSHIPS, REWRITING OF PARTNERSHIPS - In

de Registered Partnership Act van 2004 werden reeds bepalingen opgenomen in Part 5, 

Hoofdstuk 2 over ‘conflict of law’- regels welke tot doel hebben erkenning van buitenlandse 

vreemde partnerschappen en huwelijken mogelijk te maken, meerbepaald ‘overseas 

relationships treated as civil partnerships’. 144  Voor 2013 kon een in het buitenland 

afgesloten en geldig gelijkslachtig huwelijk enkel erkend worden als een civil partnership in 

Engeland als aan de voorwaarden was voldaan. 145 De partijen moeten voldoen aan de 

vereisten van het land van herkomst en mogen niet reeds getrouwd zijn of een partnerschap 

138 Marriage Same Sex Couples Bill, www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2013-2014/0039/14039.pdf 
(consultatie 24 februari 2014).  
139 Marriage Same Sex Couples Act 17 juli 2013, c.30, www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2013-
2014/0029/14029.pdf (consultatie 22 april 2014).  
140	  P. LAVERACK, “Recent LGBT-friendly legislation and the House of Lords use of wrecking amendments”,
EHRLR 2014, afl. 2, 89 en 
http://international.westlaw.com/result/default.wl?mt=314&origin=Search&query=SCHENGEN+INFORMATI
ON+SYSTEM&db=EHRLR&rlt=CLID_QRYRLT1073958274104&method=TNC&service=Search&eq=search
&rp=%2fsearch%2fdefault.wl&sp=intleuven-
000&srch=TRUE&vr=2.0&action=Search&rltdb=CLID_DB1457951274104&sv=Split&fmqv=s&fn=_top&rs=
WLIN7.02 (consultatie 10 april 2014); BBC NEWS, Same-sex marriage becomes law in England and Wales, 
www.bbc.co.uk/news/uk-politics-23338279 (consultatie 24 februari 2014). 
141 	  M. ALLMAN, Marriage (Same Sex Couples) Act 2013: Top Ten Guide,
www.familylaw.co.uk/articles/MarisaAllman-260713-654 (consultatie 4 april 2014). 	  
142 	  Marriage (Same Sex Couples) Bill: explanatory notes, §51-54,
www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2012-2013/0126/en/2013126en.htm (consulatie 25 april 2014). Zo 
stelt §51 dat ‘Clause 9(1) enables civil partners who had their partnership formed in England and Wales to have 
their partnership converted into a marriage and provides a power for the Registrar General to make regulations 
(subject to the approval of the Secretary of State under subsection (6)) establishing the procedures for doing so. 
The use of this power is not subject to any parliamentary procedure.’	  
143 Marriage (Same Sex Couples) Bill: explanatory notes, §9,
www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2012-2013/0126/en/2013126en.htm	  (consultatie 25 april 2014). 
144	  Civil Partnership Act 18 november 2004, c.33, part 5, Chapter 2, www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33
(consultatie 24 februari 2004); C.M.V. CLARCKSON en J. HILL, The Conflict of Laws, Oxford, Oxford University 
Press, 2011, 387; J. M. CARRUTHERS, ‘Scots Rules of Private International Law Concerning Homosexual 
Couples’ in EJCL 2006, afl. 10/3, 2 en www.ejcl.org/103/art103-5.pdf (consultatie 25 april 2014).	  
145	  C.M.V. CLARCKSON en J. HILL, The Conflict of Laws, Oxford, Oxford University Press, 2011, 388.	  
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hebben afgesloten. 146 147  Hierbij ontstaat het probleem van ongelijkheid omdat de 

buitenlandse aangegane huwelijken of partnerschappen niet noodzakelijk dezelfde rechten of 

plichten vooropstellen als het Engelse civil partnership. Zo kende Engeland vaak problemen 

met de Franse ‘PACS’ die enkel limitatieve rechten vooropstelden voor de gelijkslachtige 

partners. Bij verhuis naar Engeland kregen deze partners meer rechten dan in Frankrijk. 148 Er 

was sprake van een rewriting van de partnerschappen. 149 Anderen kunnen daarentegen 

rechten verliezen indien de Engelse partnerschapregeling beknopter is dan datgene van het 

land van oorsprong.  

43. OP VLAK VAN HET HUWELIJK - In de Marriage Bill werd in Schedule 2 omtrent
extraterritoriale materies Part 3 opgenomen dat verwijst naar de overseas relationships van de 

Civil Partnership act. De 'explanatory notes' van de Marriage Bill stellen hierbij dat ‘Part 5 of 

the Civil Partnership Act defines the term "overseas relationship" and sets out the 

circumstances in which two people who have registered a same sex marriage or civil union 

overseas are to be treated as having formed a civil partnership under UK law. Paragraph 5 

takes into account the fact that the Bill will make same sex marriage possible in England and 

Wales and as a consequence overseas marriages will be treated as marriages under the law 

of England and Wales.’ 150 De problematiek van ongelijkheid tussen de huwelijken van 

verschillende landen en geregistreerde partnerschappen kan ook hier opnieuw spelen.  

Titel 5: Duitsland 

1. Eingetragene Lebenspartnerschaft

44. MOGELIJKHEID OM EEN PARTNERSCHAP AF TE SLUITEN … - Sinds 1 augustus 2001 is in
Duitsland een soort van geregistreerd partnerschap mogelijk voor partners van gelijk geslacht, 

namelijk het Eingetragene Lebenspartnerschaft dankzij de Lifetime Partnership Act of Gesetz 

über die Eingetragene Lebenspartnerschaft van 16 februari 2001. 151 Deze partnerschappen 

146	  D. MCCLEAN en K. BEEVERS, The Conflict of Laws, Londen, Sweet and Maxwell, 2009, 225-226.
147 Civil Partnership Act 18 november 2004, c.33, part 5, Chapter 2, §214-215,
www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33 (consultatie 24 februari 2004).	  
148	  C.M.V. CLARCKSON EN J. HILL, The Conflict of Laws, Oxford, Oxford University Press, 2011, 389-389.	  
149	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 173.	  
150 	  Marriage (Same Sex Couples) Bill: explanatory notes, §89,
www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2012-2013/0126/en/2013126en.htm (consultatie 25 april 2014). 
151	  Gesets über die Eingetragene Lebenspartnershaft (LPartG) 16 Februari 2001, BGBI. I, 266 en www.gesetze-
im-internet.de/bundesrecht/lpartg/gesamt.pdf (consultatie 25 februari 2014). Voor een Engelstalige versie van 
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geven enkele gelijkaardige rechten zoals het huwelijk maar daar bestaan meerdere 

uitzonderingen op: 152 de Duitse wetgever vond immers dat de sociale noden van een 

homoseksueel koppel niet dezelfde waren als de woonsituatie van een heteroseksueel 

getrouwd koppel. 153  Belangrijkste verschillen betreffen onder andere de verloving, de 

sluiting, opheffing, scheiding, adoptie-stiefouderadoptie, … 154 Op 17 juli 2002 bevond het 

Bundesverfassungsgericht dat deze wet niet ongrondwettelijk was: ‘The introduction of the 

legal institution of the registered civil partnership for same-sex couples does not infringe 

Article 6.1 of the Basic Law. The particular protection of marriage in Article 6.1 of the Basic 

Law does not prevent the legislature from providing rights and duties for the same-sex civil 

partnership that are equal or similar to those of marriage. The institution of marriage is not 

threatened by any risk from an institution that is directed at persons who cannot be married 

to each other’. 155 

2. Huwelijk

45. … MAAR NIET OM TE TROUWEN - In Duitsland bestaat er geen mogelijkheid voor 

gelijkslachtige personen om te trouwen. 156 Een van de onderliggende redenen hiervoor zijn 

de politieke partijen CDU en CSU. Deze partijen strijden al lang tegen de invoering van een 

nieuw huwelijksinstituut voor gelijkslachtigen. 157 Op 22 maart 2013 werd echter in de 

Bundesrat een initiatief voorgesteld om het huwelijk open te stellen voor gelijkslachtige 

deze wet, zie: Act on Registered Life Partnerships of 16 February 2001, Federal Law Gazette I, 266 en 
www.gesetze-im-internet.de/englisch_lpartg/act_on_registered_life_partnerships.pdf (consultatie 25 februari 
2014); D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. 
BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, (189) 189; G.-R. DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to Homosexual 
Couples”, EJCL 2007, afl. 11.3, 6 en www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 2014); M. BRUNS
en R. KEMPER, Lebenspartnerschaftsrecht: Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2006, 56; W. SCHULZ en J.
HAUB, Familienrecht: Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2012, 1270-1271. 
152	  Voor een schematische lijst van verschillen tussen het huwelijk en het Eingetragene Lebenspartnerschaft zie:
N. DETHLOFF, Familienrecht: ein Studienbuch, Munchen, Beck, 2012, 253.  
153	  A. AGELL, “The legal status of same-sex couples in Europe: a critical analysis” in K. BOELE-WOELKI en A.
FUCHS (eds.), Legal Recognition of same-sex couples in Europe,  Antwerpen, Intersentia, 2003, (122) 128.	  	  
154	  Voor een schematische lijst van verschillen tussen het huwelijk en het Eingetragene Lebenspartnerschaft zie:
N. DETHLOFF, Familienrecht: ein Studienbuch, Munchen, Beck, 2012, 253.	  
155	  BVerfG 17 Juli 2002, 1 BvF 1/01,
www.bverfg.de/entscheidungen/fs20020717_1bvf000101en.html?Suchbegriff=Lifetime+Partnership+Act 
(consultatie 25 april 2014);  K. THORN, “The German Law on Same-Sex Partnerships” in K. BOELE-WOELKI en 
A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (84) 86; R.
MILLER en V. RÖBEN, “Constitutional Court Upholds Lifetime Partnership Act”, German Law Journal, 
www.germanlawjournal.com/article.php?id=176 (consultatie 25 februari 2014).	   
156	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.),  Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 189. 
157	  M. BRUNS en R. KEMPER, Lebenspartnerschaftsrecht: Handkommentar, Baden-Baden, Nomos, 2006, 24.
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koppels, hoewel hier nog steeds tegenstand geboden wordt door enkele politieke partijen. 158 

Toch blijkt uit onderstaande enquête dat 74% van de Duitse bevolking voorstander is van het 

legaliseren van het huwelijk voor holebikoppels, terwijl dat in Frankrijk, waar het 

homohuwelijk reeds wettelijk bestaat, maar 52% bedroeg (zie figuur 1). Deze tendens wijst 

erop dat het homohuwelijk of ‘Homo-Ehe’ in Duitsland niet ver weg meer lijkt. Het uitblijven 

hiervan is immers vreemd in een lidstaat die enorm veel belang hecht aan mensenrechten.  

Figuur 1: Publieke opinies omtrent homohuwelijk en adoptie in enkele Europese lidstaten. 
159

3. Conflictenregels

46. PARTNERSCHAPSTOERISME - De Duitse wetgever wou met het invoeren van het statuut van

eingetragene lebenspartnerschaften de mogelijkheid creëren voor alle gelijkslachtige koppels 

een wettelijke statuut aan te gaan, onafhankelijk van de nationaliteit of gewone verblijfplaats. 

Het risico dat deze in Duitsland aangegane lebenspartnerschaften niet erkend zouden worden 

158	  FRANKFURTER ALGEMEINE, Initiativen für Homo-Ehe und gegen Betreuungsgeld,
www.faz.net/aktuell/politik/inland/bundesrat-initiativen-fuer-homo-ehe-und-gegen-betreuungsgeld-
12124399.html (consultatie 25 februari 2014).	  	  
159	  IFOP DÉPARTEMENT OPINION ET STRATÉGIES D’ENTREPRISE, Enquête sur la droitisation des opninions 
publiques européennes, dia 11, http://www.ifop.com/media/poll/2255-1-study_file.pdf (consultatie 25 februari 
2014).	  
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in het land van herkomst of land van gewone verblijfplaats accepteerde de Duitse wetgever. 
160 Dit maakt dat het niet illegaal is om louter naar Duitsland te reizen, er een partnerschap af 

te sluiten en terug te keren naar het land van herkomst of gewone verblijfplaats. 161  

47. LEX LOCI REGISTRATIONIS - Maar wat nu met de erkenning van buitenlandse statuten in

Duitsland? Omtrent geregistreerde partnerschappen is artikel 17b Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuche, hierna EGBGB, of Introdocutory Act to the Civil Code van 

toepassing. 162  163   Dit artikel volgt het principe van een lex loci registrationis. 164 

Buitenlandse partnerschappen die gelijkwaardige gevolgen hebben worden dan aanzien als 

een eingetragene lebenspartnerschaft, zoals dat bijvoorbeeld het geval was met de Deense, 

Noorse en Zweedse partnerschappen, voordat in deze landen het huwelijk gelegaliseerd werd. 
165 Toch ontstonden ook in Duitsland problemen indien de buitenlandse partnerschappen 

verschilden van de Duitse tegenhanger.166 Zo hadden de Franse PACS bijvoorbeeld minder 

sterke gevolgen op vlak van eigendom en successierechten. Volgens sommige auteurs was het 

dan logisch deze niet als een lebenspartnerschaft volgens artikel 17b te bekijken maar als een 

louter contractuele samenlevingsvorm. Anderen stelden dat het minimum aan legale gevolgen 

160	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 190. 
161	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 190-191. 
162	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 196-197.	  
163	  Artikel 17b EGBGB. 
164	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 153.	  
165	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 196-197.	  
166	  P. GRUBER, “Le mariage homosexuel et le droit international privé allemand”, RCDIP 2013, afl. 1, 70 en
www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm (consultatie 25 april 2014). 
Opmerking: Deze website geeft alle uitgaven van 2013 van Revue Critique de droit international prive weer. Er 
moet nog verder geklikt worden op volume 1.	  
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van deze PACS een uitsluiting van artikel 17b EGBGB niet konden verantwoorden. 167 Deze 

bepaling zorgt dus voor onzekerheden. 168 

48. DOWNGRADINGPRINCIPE - Op het vlak van gelijkslachtige huwelijken in het buitenland

aangegaan past de Duitse wetgever een downgrading principe toe: deze worden ‘verlaagd’ 

naar een eingetragene lebenspartnerschaft omdat het homohuwelijk in Duitsland niet 

gelegaliseerd is. 169 Dit gebeurt volgens artikel 17b§ 4 EGBGB dat stelt dat ‘The effects of a 

life partnership registered abroad shall not exceed those arising under the provisions of the 

German Civil Code and the Registered Partnership Act.’ 170 Deze bepaling voert met andere 

woorden een soort van plafond in: de effecten van een Belgisch, Frans, Nederlands, … 

gelijkslachtig huwelijk overstijgen deze van het eigentragene lebenspartnerschaft en moeten 

daarom gedevalueerd worden. 171 Er is sprake van een Kappungsgrenze. 172 Dit lijkt niet in 

overeenstemming te zijn met artikel 21 VWEU. 173 GRUBER stelt inzake deze materie dat de 

huidige Duitse wetgeving aangepast moet worden en pleit voor de invoering van een 

daadwerkelijk holebihuwelijk.   

167	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 197.	  
168	  P. GRUBER, “Le mariage homosexuel et le droit international privé allemand”, RCDIP 2013, afl. 1, 71 en
www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm (consultatie 25 april 2014). 
Opmerking: Deze website geeft alle uitgaven van 2013 van Revue Critique de droit international prive weer. Er 
moet nog verder geklikt worden op volume 1.	  
169	  D. MARTINY, “Private International Law Aspects of Same-Sex Couples under German Law” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (189) 198; P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in 
Europe - Divide we Stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 165; P. GRUBER, “Le mariage homosexuel et le 
droit international privé allemand”, RCDIP 2013, afl. 1, 66 en www.dalloz-
revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm (consultatie 25 april 2014).  Opmerking: 
Deze website geeft alle uitgaven van 2013 van Revue Critique de droit international prive weer. Er moet nog 
verder geklikt worden op volume 1.	  
170 Artikel 17b §4 EGBGB.	  
171	  P. GRUBER, “Le mariage homosexuel et le droit international privé allemand”, RCDIP 2013, afl. 1, 73 en
www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm (consultatie 25 april 2014). 
Opmerking: Deze website geeft alle uitgaven van 2013 van Revue Critique de droit international prive weer. Er 
moet nog verder geklikt worden op volume 1.	  
172	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 174.	  
173	  P. GRUBER, “Le mariage homosexuel et le droit international privé allemand”, RCDIP 2013, afl. 1, 66 en
www.dalloz-revues.fr/revues/Revue_critique_de_droit_international_prive-30.htm (consultatie 25 april 2014). 
Opmerking: Deze website geeft alle uitgaven van 2013 van Revue Critique de droit international prive weer. Er 
moet nog verder geklikt worden op volume 1.	  



34	  

Hoodstuk 3: Zuid-Europa 

Titel 1: Spanje 

1. (Geregistreerd) partnerschap

49. WETGEVING PER REGIO - In Spanje is er geen sprake van uniforme wetgeving voor

geregistreerde partners: autonome regio’s binnen Spanje kunnen eigen wetgevingen hebben. 
174 Er kan sprake zijn van een ‘Pareja de hecho, pareja estable, union estable of union de 

hechor’. 175 Partnerschappen kunnen geregistreerd of ongeregistreerd zijn en kunnen gesloten 

worden tussen partners van gelijk geslacht en verschillend geslacht. 176 

2. Huwelijk

50. WETTELIJKE EN GRONDWETTELIJKE BEVESTIGING - Homohuwelijken zijn in Spanje

mogelijk sinds 3 juli 2005. Het is daarmee het derde land ter wereld dat voor een legalisatie 

zorgde. 177 Door deze invoering is de gecompliceerde situatie van Spaanse partnerschappen 

wat op de achtergrond geraakt. Deze wet werd door het Grondwettelijk Hof gehandhaafd in 

een arrest van 6 november 2012. 178 

174  K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN EN W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd 
partnerschap?, Deventer, Kluwer, 2007, 138;	   M. M. CASALS, “Same-sex Partnerships in the legislation of 
Spanish autonomous communities” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
couples in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2003, (54) 54; X., Koppels in Europa: de wet voor koppels in de 27 
EU-lidstaten,www.coupleseurope.eu/nl/spain/topics/8-Wat-bepaalt-de-wet-voor-de-goederen-van-
geregistreerde-en-niet-geregistreerde-partners/ (consultatie 26 februari 2014).	  
175  K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd 
partnerschap?, Deventer, Kluwer, 2007, 138-139; K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN en W.M.
SCHRAMA, “Het geregistreerd partnerschap de rechtsorde uit. Of juist niet?: evaluatie van de Wet openstelling 
huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap”, FJR 2007, afl. 3, 62 en 
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/32472 (consultatie 26 februari 2014). 
176	  X., Koppels in Europa: de wet voor koppels in de 27 EU-lidstaten, www.coupleseurope.eu/nl/spain/topics/8-
Wat-bepaalt-de-wet-voor-de-goederen-van-geregistreerde-en-niet-geregistreerde-partners/ (consultatie 26 
februari 2014).	  
177	  Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio, BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005, 23632 - 23634, www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2005-11364&lang=fr (consultatie 25 februari 2014); C. LASARTRE, Derecho de Familia: Principios de derecho 
civil VI, Madrid, Marcial Pons, 2007, 26-27; G.-R. DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to 
Homosexual Couples”, EJCL 2007, afl. 11.3, 4 en www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 
2014); T. F. SANJUAN, F. B. CALLEJON en C.E. MENDEZ, Legal Study on Homophobia and Discrimination on 
Grounds of Sexual Orientation: Spain, 2008, 3, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/321-FRA-
hdgso-NR_ES.pdf (consultatie 25 februari 2014);  E. BROWN, Same-Sex Marriage: Some Approaches from other 
Countries, 4, www.constitution.ie/AttachmentDownload.ashx?mid=735e57a4-29a4-e211-a5a0-005056a32ee4 
(consultatie 25 februari 2014).	  
178 	  Tribunal Constitutional de España, sentencia 198/2012 de § de noviembre de 2012,
http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/23106#complete_resolucion&completa (consultatie 7 
april 2014); C. GARCIMARTIN, “The Spanish Law on Same-Sex Marriage: Constitutional Arguments”, BYU J. 
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3. Conflictenregels

51. LEX LOCI CELEBRATIONIS - Spanjaarden kunnen trouwen binnen en buiten de

landsgrenzen van Spanje volgens het Spaanse Burgerlijk Wetboek. Indien Spaanse burgers 

ervoor opteren buiten Spanje te trouwen, is het recht van het land waar het huwelijk is 

afgesloten van toepassing. 179 Men spreekt in dat geval van een lex loci celebrationis. Indien 

beide partijen niet de Spaanse nationaliteit hebben, kunnen zij in Spanje trouwen volgens de 

Spaanse wet of de wet waaraan een van de partners is onderworpen. 180 Net zoals de 

Belgische conflictregel van artikel 46 lid 2 WIPR zullen buitenlandse bepalingen die 

weigeren het huwelijk tot stand te brengen, genegeerd worden omdat zulke bepalingen in 

strijd zijn met de openbare orde. 181 Ook hier ontstaat vervolgens een probleem van hinkende 

situaties: trouwen is mogelijk in Spanje, ook al konden de partners niet trouwen in het land 

van herkomst. 182 

Titel 2: Portugal 

1. Partnerschap

52. DE FACTO PARTNERSCHAPPEN - Omdat in Portugal sprake is van een monistisch model
 is er geen sprake van een daadwerkelijk geregistreerd partnerschap. 183 Wel is er sprake van 

‘União de facto’ dat werd ingevoerd op 1 juli 1999 voor koppels van verschillend geslacht en 

verder geopend voor koppels van gelijk geslacht op 11 mei 2001. 184 Artikel 1 van 

Pub. L. 2013, afl. 27, 462, http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1481&context=jpl 
(consultatie 7 april 2014). 	  
179 	  EUROPEAN JUDICIAL NETWORK IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS, Applicable Law – Spain, 3.5 
Marriage, unmarried couples, partnerships, divorce, judicial separation, maintenance obligations, 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_spa_en.htm	  	  (consultatie 8 april 2014). 	  
180 	  EUROPEAN JUDICIAL NETWORK IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS, Applicable Law – Spain, 3.5 
Marriage, unmarried couples, partnerships, divorce, judicial separation, maintenance obligations, 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_spa_en.htm	  	  (consultatie 8 april 2014).	  
181	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 147.	  
182	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 148.	  
183	  I. CURRY SUMNER, “A patchwork of partnerships” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
recognition of same sex relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (71) 79.	  
184	  Decreto n.º 349/X, Primeira alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio, que adopta medidas de protecção das 
uniões de facto, 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a6777
4c336470626d526c59334a6c6447397a4c3167765a47566a4d7a51354c5667755a47396a&fich=dec349-
X.doc&Inline=true (consultatie 26 februari 2014). 	  
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Decreet n° 349/X stelt dat: ‘A união de facto é a situação jurídica de duas pessoas que, 

independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos cônjuges há mais de dois 

anos.’ 185  Registratie is niet vereist: rechten worden aan het koppel gegeven na het 

samenleven voor een periode van twee jaar. 186 

2. Huwelijk

53. WETTELIJKE EN GRONDWETTELIJKE BEVESTIGING - Het holebihuwelijk is in Portugal

mogelijk geworden met de wet van 31 mei 2010. 187 Deze wet werd door het Portugese 

Grondwettelijke Hof niet aanzien als strijdig met de Grondwet. 188  De ‘uniaos de facto’ 

blijven bestaan als alternatief voor koppels die niet willen trouwen.  

3. Conflictenregels en erkenning

54. NATIONALITEIT, VERBLIJFPLAATS - Volgens het Portugese Burgerlijk Wetboek zijn relaties

tussen echtgenoten geregeld volgens het recht van hun gemeenschappelijke nationaliteit. 189 

Indien de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben, zal het recht van hun 

gemeenschappelijke gewoonlijke verblijfplaats van toepassing zijn, welk het land is waar het 

familieleven de nauwste band mee heeft.  

185	  Artikel 1 Decreto n.º 349/X, Primeira alteração à Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio, que adopta medidas de 
protecção das uniões de facto, 
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a6777
4c336470626d526c59334a6c6447397a4c3167765a47566a4d7a51354c5667755a47396a&fich=dec349-
X.doc&Inline=true (consultatie 26 februari 2014). Een engelstalige versie van dit artikel kan worden 
teruggevonden in: R. MARTINS, “Same-sex partnerships in Portugal: from de facto to de jure?” ULR 2008, afl. 
4/2, 194 en	   www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-
101093/74 (consultatie 26 februari 2014): ‘The present law governs the legal status of two persons, regardless of 
gender, who live together in a de facto union for more than two years’  
186	  ANGLOINFO: THE GLOBAL EXPAT NETWORK LISBON, Civil Unions and Gay Marriage, information on the 
legal status of same-sex marriage and Civil Partnerships in Portugal including next-of kin rights, social and taks 
benefits and more,  http://lisbon.angloinfo.com/information/family/marriage-partnerships/civil-unions/ 
(consultatie 27 februari 2014).	  	  
187	  Lei n° 9/2010 de 31 de maio Permite o casamento civil entre pessoas de mesmo sexo, Diário da República 
1ª Série A - Nº 105, http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/10500/0185301853.pdf (consultatie 27 februari 2014); BBC 
NEWS, Same-Sex marriage law backed in Portugal’s parliament, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8448640.stm 
(consultatie 27 februari 2014). 	  
188 	  E. SOARES, Portugal: Gay Marriage Law approved by Constitutional Court,
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205401917_text (consultatie 27 februari 2014).  
189	  EUROPEAN JUDICIAL NETWORK IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS, Applicable Law – Portugal, 3.5 
Marriage, unmarried couples, partnerships, divorce, judicial separation, maintenance obligations, 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_por_en.htm (consultatie 8 april 2014). 	  
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Titel 3: Italië 

1. Geen wettelijk statuut

55. GEEN WETTELIJKE SAMENLEVINGSVORM MOGELIJK VOOR GELIJKSLACHTIGE KOPPELS, TOCH

SYMBOLISCHE ERKENNING - Ondanks een lange geschiedenis van voorstellen tot legalisatie 

voor een partnerschap voor gelijkslachtige koppels, erkent Italië geen enkel instituut voor 

holebi’s.190 Geregistreerde partnerschappen zijn niet mogelijk  en op vlak van het huwelijk 

oordeelde het Italiaanse Grondwettelijke Hof op 14 april 2010 dat een ban op gelijkslachtige 

huwelijken niet in strijd is met de Italiaanse Grondwet. 191 192 De invloed van de Rooms-

Katholieke Kerk is merkbaar in het verwerpen van voorstellen tot legalisatie van 

partnerschappen en het huwelijk. 193 Ondanks deze tegenstand van het gerecht en de Kerk, is 

er toch een symbolische erkenning van ‘civil unions of ‘registre delle unioni civili’ merkbaar 

van homoseksuele relaties door de Italiaanse provincies, bijvoorbeeld in 2012 door de stad 

Milaan. 194 Daarnaast  is de Italiaanse Senaat op 18 juni 2013 gestart met een onderzoek naar 

verschillende voorstellen tot erkenning van gelijkslachtige koppels en hun rechten: indien 

erkenning bekomen wordt door de ‘Norme Contro le Discriminazioni Matrimoniali’ zou 

gelijkslachtig huwelijk mogelijk kunnen worden. 195  Naast Italië zijn er nog enkele Europese 

landen waarin gelijkslachtige partners weinig of geen rechten hebben op een geformaliseerd 

190	  G.-R. DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to Homosexual Couples”, EJCL 2007, afl.
11.3, 9 en www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 2014); P. FARAGUNA, “Constitutional 
Paradoxes from Inequality Equality to Equality: The Italian Case (with a Little Help from Abroad” in A. 
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (75) 91; EUROPA.EU, Couples: Registered Partnerships, 
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_en.htm (consultatie 26 april 2014). 	  
191X., Koppels in Europa: de wet voor koppels in de 27 EU-lidstaten, 	  www.coupleseurope.eu/nl/italy/topics/8-
Wat-bepaalt-de-wet-voor-de-goederen-van-geregistreerde-en-niet-geregistreerde-partners (consultatie 27 
februari 2014); EUROPEAN JUDICIAL NETWORK IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS, Applicable Law – Italy, 
3.5 Marriage, unmarried couples, partnerships, divorce, judicial separation, maintenance obligations, 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ita_en.htm (consultatie 8 april 2014). 	  
192 	  W. ZELDIN, Italy: Same-Sex Marriage Ban Upheld by Constitutional Court,
www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205401938_text (consultatie 27 februari 2014).	  	  
193	  NEWSMAX, Vatican: Pope doesn’t back gay marriage, www.newsmax.com/Newsfront/vatican-pope-doesnt-
endorse/2014/01/05/id/545272 (consultatie 27 februari 2014); THE VATICAN: Considerations regarding 
proposals to give legal recognition to unions between Homosexual persons, 
www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-
unions_en.html (consultatie 27 februari 2014). 
194 	  CORRIERE DELLA SERA: Milan Approves Civil Union Register, 
www.corriere.it/International/english/articoli/2012/07/27/civil-union.shtml (consultatie 27 februari 2014); 
WEST-INFO: Milan says yes to Civil Unions, www.west-info.eu/milan-says-yes-to-civil-
unions/unioni_civilidamico-1/  (consultatie 27 februari 2014).  
195 	  SENATO DELLA REPUBLICA, Desegni di legge atto Senato n. 15,
www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/39306.htm (consultatie 17 februari 2014). 
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instituut, zoals bijvoorbeeld Griekenland, Cyprus, enzovoort. 196 Er is in Zuid-europa dus een 

duidelijk contrast zichtbaar tussen twee progressievere landen, Spanje en Portugal, en twee 

traditionele landen, Italië en Griekenland. 197 

2. Erkenning buitenlandse statuten

56. NIET- ERKENNING BUITENLANDSE PARTNERSCHAPPEN, DISCRIMINATIE? - In de zaak

Orlandi and others v. Italië, die aanhangig is bij het EHRM, klagen zes gelijkslachtige niet-

Italiaanse koppels het feit aan dat zij hun huwelijk niet kunnen laten erkennen in Italië. 198 

Drie van deze koppels trouwden in Canada, twee in Nederland, één in Californië en stellen 

dat zij discriminatie ondervinden op basis van seksuele geaardheid. 199 Niet-erkenning is in 

Italië mogelijk volgens Omzendbrief nr. 55 van 18 oktober 2007 dat stelt dat erkenning ingaat 

tegen de Italiaanse openbare orde en het holebihuwelijk in Italië niet wettelijk is geregeld. 200 

Ook het Italiaanse Hof van Cassatie volgt deze redenering.201 Vragen die het Hof hierbij moet 

nagaan zijn ten eerste of het recht van prive- en familieleven volgens artikel 8 EVRM was 

geschonden en ten tweede of er een discriminatie was ontstaan in schending van artikel 14 

EVRM, samengelezen met artikel 8 en 12 EVRM. 202 Het Italiaanse Hof van Cassatie stelde 

dat deze zaak niet binnen het toepassingsgebied van artikel 8 EVRM viel en dat het verschil 

in behandeling te verantwoorden is. 203 Het huwelijk tussen een man en een vrouw is immers 

beschermd wegens reproductieve redenen: de maatschappij heeft nood aan kinderen, die enkel 

196	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1959-1960.	  
197	  C. G. BEILFUSS, “All or nothing: The dilemma of Southern Jurisdictions” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS
(eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (41) 41 en 53.	  
198 	  G. PUPPINCK, Same-Sex ‘Marriage: Two Cases Before the European Court of Human Rights, 
www.zenit.org/en/articles/same-sex-marriage-2-cases-before-the-european-court-of-human-rights	   (consultatie 8 
april 2014); P. JOHNSON, ‘Orlandi and Others v Italy: newly communicated case’, 
http://echrso.blogspot.be/2014/01/orlandi-and-others-v-italy-newly.html (consultatie 8 april 2014).  
199 EHRM, nr. 26431/12, Orlandi v. Italië, 7-8, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
139934#{"itemid":["001-139934"]} (consultatie 16 april 2014). 	  
200 	  EHRM, nr. 26431/12, Orlandi v. Italië, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
139934#{"itemid":["001-139934"]} (consultatie 16 april 2014);  J.C. VON KREMPACH, European Court of 
Human Rights hears case on Same-Sex ‘Marriage, www.turtlebayandbeyond.org/2014/european-court-of-
human-rights/european-court-of-human-rights-hears-case-on-same-sex-marriage/	  (consultatie 26 april 2014).	  
201 	  J.C. VON KREMPACH, European Court of Human Rights hears case on Same-Sex ‘Marriage,
www.turtlebayandbeyond.org/2014/european-court-of-human-rights/european-court-of-human-rights-hears-
case-on-same-sex-marriage/	  (consultatie 26 april 2014).	  
202	  EHRM, nr. 26431/12, Orlandi v. Italië, 7-8, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
139934#{"itemid":["001-139934"]} (consultatie 16 april 2014); J.C. VON KREMPACH, European Court of Human 
Rights hears case on Same-Sex ‘Marriage, www.turtlebayandbeyond.org/2014/european-court-of-human-
rights/european-court-of-human-rights-hears-case-on-same-sex-marriage/	  (consultatie 26 april 2014).	  
203 	  EHRM, nr. 26431/12, Orlandi v. Italië, 7, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
139934#{"itemid":["001-139934"]} (consultatie 16 april 2014).	  
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uit een huwelijk van koppels van verschillend geslacht kunnen voortkomen. 204 Om deze 

redenen is het volgens het Hof van Cassatie geenszins discriminatoir dat een land zoals Italië 

er voor kiest gelijkslachtige huwelijken of andere samenlevingsvormen te erkennen in haar 

eigen rechtsorde of deze aangegaan in een ander land. 205 Het antwoord van het EHRM in 

deze zaak valt nog af te wachten en biedt een ‘window of opportunity’ voor Italië.  

57. DOORBRAAK IN APRIL 2014 - Op 10 april 2014 is een doorbraak gerealiseerd op vlak van

erkenning van buitenlandse huwelijken door de rechtbank van Grosseto. Het koppel dat in 

Italië erkenning verkreeg, trouwde in 2012 reeds in New York. 206  

Hoofdstuk 4: Oost-Europa 

In vergelijking met andere Europese landen lopen Oost-Europese landen vaak achterop. 207 

Hoewel Slovenië, Tsjechië en Hongarije hebben voorzien in een vorm van geregistreerde 

partnerschappen, blijven veel staten weerstand bieden tegen legalisering van huwelijks-of 

partnerschapsstatuten voor gelijkslachtige personen en bestaat er zelfs een grondwettelijke 

ban op het invoeren van dergelijk statuut. 208 Landen met een grondwettelijke ban op 

gelijkslachtige huwelijken worden weergegeven op figuur 3 (infra). 209 Voorbeelden hiervan 

zijn Belarus, Oekraïne, Servië, enzovoort. Deze landen zijn op sociaal-maatschappelijk vlak 

vaak nog niet klaar om grote wijzigingen door te voeren. De conservatieve, traditionele 

204 	  J.C. VON KREMPACH, European Court of Human Rights hears case on Same-Sex ‘Marriage,
www.turtlebayandbeyond.org/2014/european-court-of-human-rights/european-court-of-human-rights-hears-
case-on-same-sex-marriage/	  (consultatie 26 april 2014).	  
205 	  EHRM, nr. 26431/12, Orlandi v. Italië, 7, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-
139934#{"itemid":["001-139934"]} (consultatie 16 april 2014).	  
206 	  DE REDACTIE, Italiaanse rechtbank erkent voor het eerst een homohuwelijk,
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1936202 (consultatie 10 april 2014);	   REPUBLICA.IT, 
Grosseto, il tribunale al Comune: Riconoscete quel matrimonio gay, 
www.repubblica.it/cronaca/2014/04/09/news/mtrimoni_gay_grosseto-83186168/?ref=fbpr  (consultatie 10 april 
2014); THE WEST AUSTRALIAN, Italian court recognises gay marriage for the first time, 
https://au.news.yahoo.com/thewest/world/a/22515407/italian-court-recognises-gay-marriage-for-first-time/ 
(consultatie 10 april 2014).	  
207	  K.	   BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”, 
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, 1960; M. JAGIELSKA, “Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation 
or further?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, (55) 55. 
208	  K.	   BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, 1960; M. JAGIELSKA, “Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation 
or further?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, (55) 58-59.	  
209	  IGLA EUROPE, European Countries which define marriage as a union between a man and a woman in their 
Constitutions, http://ilga-
europe.org/var/ilga/storage/images/media_library/ilga_europe/images/constitutions_marriage_man_and_woman/
184639-1-eng-GB/constitutions_marriage_man_and_woman.png (consultatie 10 april 2014).	  	  
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aanpak in deze landen kan verklaard worden door hun historische Sovjet-invloed en haar 

connecties met de Kerk, die een afkeurende zienswijze had op gelijkslachtige personen en 

koppels. 210 Hier en daar zijn toch positieve evoluties zichtbaar zoals het aanvaarden van de 

facto samenlevingsvormen of partnerschappen. Kroatië kent bijvoorbeeld een grondwettelijke 

ban op het huwelijk maar voorzag reeds in 2003 een soort van ‘unregistered cohabitation’. 211 

Hongarije heeft ondanks de grondwettelijke ban toch een vorm van partnerschap ingevoerd. 

Hoofdstuk 5: Tussenconclusie, risico van hinkende situaties 

58. LAPPENDEKEN - Uit Deel 1 van deze thesis bleek dat de begrippen huwelijk en
partnerschap vaak, in grote of kleine mate, een verschillende invulling krijgen in de 

verschillende landen van de EU: de regelingen zijn in geen enkel rechtsstelsel hetzelfde. 212 

Hoewel de meeste Europese landen in 2014 reeds een vorm van samenleving in hun 

wetgeving hebben voorzien voor gelijkslachtige partners, hebben we nog steeds te maken met 

een ‘lappendeken’ van geregistreerde partnerschappen, huwelijken en weigeringen tot het 

geven van rechten of niet- erkenning van in een andere lidstaat geformaliseerde 

partnerschappen of huwelijken. Er is volgens L. VAIGÉ vaak sprake van een ‘legal jungle’. 213 

De diversiteit en rechtsonzekerheid kunnen belangrijke obstakels zijn voor een gelijkslachtig 

koppel en zeker wanner zij verhuizen van het ene land naar het andere. 214 Hierdoor is de 

wilsautonomie van deze partners sterk beperkt.  

59. HUIDIGE SITUATIE IN EUROPA OP VLAK VAN PARTNERSCHAPS- EN HUWELIJKSWETGEVING -
Onderstaande kaart (figuur 2, infra) geeft duidelijk de huidige situatie in Europa weer: 215 

Enkele landen, weergegeven in donkerblauw, hebben reeds het gelijkslachtig huwelijk 

aangenomen. Nederland als eerste in 2001, vervolgens België in 2003, Spanje in 2005, 

Noorwegen en 

210	  M. JAGIELSKA, “Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation or further?” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (55) 68.	  
211	  BBC NEWS, Croatians back same-sex marriage ban in referendum, www.bbc.co.uk/news/world-europe-
25172778 (consultatie 25 februari 2014).	  	  
212 	  K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN EN W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd 
partnerschap?, Deventer, Kluwer, 2007, 162.	  
213 M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 
4, 755. 
214	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 176. 	  
215	  Voor een duidelijk overzicht van de situatie in de verschillende Europese landen, zie: IGLA-EUROPE,
Country by Country, www.ilga-europe.org/home/guide_europe/country_by_country (consultatie 27 februari 
2014).	  
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Zweden in 2009, Portugal en Ijsland in 2010, Denemarken in 2012, Engeland/Wales en 

Frankrijk in 2013 en uiteindelijk Schotland in 2014. 216 Aan deze lijst kan sinds 15 april 2014 

Malta worden toegevoegd. 217 Vervolgens zijn de landen waar geen huwelijk mogelijk is, 

maar wel de optie van het geregistreerd partnerschap in de wet is opgenomen, aangeduid in 

het lichtblauw. Anno 2014 zijn dat de volgende landen: Duitsland sinds 2001, Finland volgde 

in 2002, Luxembourg sinds 2004, Andorra, Noord-Ierland sinds 2005, Slovenië en Tsjechië 

sinds 2006, Zwitserland sinds 2007, Hongarije sinds 2009, Oostenrijk sinds 2010 en tenslotte 

Ierland en Liechtenstein sinds 2011. Daarnaast zijn er ook landen waarbij geen enkele vorm 

van samenleven voor gelijkslachtige partners wettelijk is: Bulgarije, Cyprus, Griekenland, 

Italië, Monaco, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, … 218. In Italië lijkt 

echter een doorbraak op vlak van erkenning van buitenlandse huwelijken te zijn gebeurd op 

10 april 2014. Ook Oost-Europese landen lopen vaak nog achterop: vaak bestaat er een 

grondwettelijke ban op gelijkslachtige huwelijken. Toch is er in sommige landen wel 

voorzien in geregistreerde partnerschappen of zijn vormen van cohabitatie mogelijk. 

Respectievelijk zijn Hongarije en Kroatië hier voorbeelden van.219 220  

60. POSITIEVE EVOLUTIE MAAR PROBLEMEN BLIJVEN BESTAAN - Het laatste decennium is dus

een duidelijke evolutie merkbaar ten voordele van holebi’s, waarbij het politieke engagement 

om discriminaties uit het leven te helpen een grotere rol hebben gespeeld dan religie en 

cultuur. 221 Dit is een zeer positieve evolutie voor de holebigemeenschap op nationaal vlak. 

Het kan worden verwacht dat uiteindelijk een meerderheid van de lidstaten een 

samenlevingsvorm voor gelijkslachtige partners zullen formaliseren. Ondertussen blijven er 

toch problemen voor deze koppels bestaan, indien zij de grenzen van hun land oversteken. De 

verschillende landen hebben immers andere soorten van regels, inhouden, gevolgen, .. 

216	  BBC News, Gay Marriage around the world, htwww.bbc.co.uk/news/world-21321731 (consultatie 25
februari 2014); PEW RESEARCH: Religion & Public Life Project: Gay Marriage around the world, 
www.pewforum.org/2013/12/19/gay-marriage-around-the-world-2013/ (consultatie 25 februari 2014).	  	  
217 	  DE STANDAARD, Malta keurt wet goed die homohuwelijk toelaat, 
www.standaard.be/cnt/dmf20140415_01068762 (consultatie 22 april 2014).	  	  
218

 EUROPA.EU, Partners: Geregistreerd Partnerschap,    
http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_nl.htm	   (consultatie 25 februari 
2014). 
219	  BBC NEWS, Croatians back same-sex marriage ban in referendum, www.bbc.co.uk/news/world-europe-
25172778 (consultatie 25 februari 2014).	  	  
220	  IGLA EUROPE, European Countries which define marriage as a union between a man and a woman in their 
Constitutions, http://ilga-
europe.org/var/ilga/storage/images/media_library/ilga_europe/images/constitutions_marriage_man_and_woman/
184639-1-eng-GB/constitutions_marriage_man_and_woman.png (consultatie 10 april 2014).	  	  
221	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1961-1962. 	  
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gegeven aan de geregistreerde partnerschappen en/of huwelijken. In sommige landen is het 

geregistreerde partnerschap gelijklopend met het huwelijk, in andere hebben de geregistreerde 

partners veel minder rechten of zelfs geen rechten. K. BOELE-WOELKI stelt in verband met 

deze problematiek dat ‘The European map portraying registered partnerships is not uniform. 

On the contrary, the systems are united in their diversity’. 222 Deze uitspraak kan men niet 

alleen toepassen op de geregistreerde partnerschappen, maar ook op het instituut van het 

huwelijk.  

Figuur 3: Constitutionele ban op holebihuwelijk. 223 

222	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1962.	  
223	  IGLA EUROPE, European countries wich define marriage as a union between an man and a woman in their 
constitutions,  http://ilga-
europe.org/var/ilga/storage/images/media_library/ilga_europe/images/constitutions_marriage_man_and_woman/
184639-1-eng-GB/constitutions_marriage_man_and_woman.png (consultatie 10 april 2014).	  

Figuur 2  (2013) geeft de erkenning van 

(homoseksuele) relaties in Europa weer. 
Homohuwelijk erkend 
Geregistreerd partnerschap 
Ongeregistreerde cohabitatie 
Niet erkend of verboden 
Homohuwelijk verboden        

Doorstreept: Grondwettelijke ban op huwelijk 

maar toch cohabitatie of partnerschap mogelijk.  
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61. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT- Naast de verschillende nationale regelingen omtrent het

instituut van huwelijk of geregistreerd partnerschap, hebben de lidstaten ook afwijkende 

‘conflict rules’ en ‘connecting factors’ inzake het internationale privaatrecht over huwelijken 

en partnerschappen. 224  

62. LEX LOCI REGISTRATIONIS - Inzake conflictenregels is het vaak zo dat partnerschappen

moeten geregeld worden volgens de wetten van het land waar de partners hun huwelijk of 

partnerschap formeel hebben afgesloten of geregistreerd. Er is dan sprake van een lex loci 

registrationis of lex loci celebrationis. 225 Deze zienswijze is van toepassing in België volgens 

artikel 60 WIPR, in Frankrijk volgens artikel 515-7-1 Code Civil, in Duitsland volgens artikel 

17b EGBGB, enzovoort. De regel van lex loci registrationis of celebrationis werkt dan zowel 

als een conflict of law regel voor het desbetreffende land en zowel als een regel die erkenning 

van buitenlandse huwelijken of partnerschappen mogelijk maakt. 226 Hoewel deze regel 

normconform lijkt met het vrij verkeer van personen, blijven problemen  bestaan. 227 Zo 

vullen landen het principe vaak anders in en zijn de gevolgen van deze partnerschappen niet 

gelijk in alle landen, wat zorgt voor hinkende situaties en een beperking van de 

wilsautonomie van gelijkslachtige partners.  

63. NATIONAAL RECHT EN DOWNGRADING - Een andere mogelijkheid naast deze van het

principe van lex loci registrationis is de visie waarbij het partnerschap enkel onderworpen is 

aan het recht van het land waar de partners zich bevinden. Het recht van het land waar het 

partnerschap is aangegaan wordt zo buiten beschouwing gelaten. 228  Door dit feit van 

verschillen in de nationale wetgevingen kan een koppel dat verhuist naar een andere lidstaat 

geconfronteerd worden met het risico van verlies van huwelijks- of partnerschapstatus indien 

het nieuwe land geen dergelijke regels kent of maar in een mindere mate. Zo kan een 

partnerschap geldig zijn in één lidstaat en niet bestaande zijn in een andere, waardoor er 

224 M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 
4, (1075) 1077. 	  
225	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 153.	  
226	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 167.	  
227	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 168.	  
228	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 172.	  
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sprake is van een ‘downgrading’. 229 De wilsautonomie van de gelijkslachtige partners is dus 

beperkt. 

64. VOORBEELD OOSTENRIJK - Bij wijze van voorbeeld zal het Oostenrijks IPR-recht spelen

wanneer buitenlandse gelijkslachtige partners hun gewoonrechtelijke verblijfplaats vestigen in 

Oostenrijk, en niet het recht van het land van nationaliteit van de partners of het recht van het 

land van de lex loci registrationis. 230 Stel dat een Zweeds gelijkslachtig koppel getrouwd is 

volgens het Zweedse recht en verhuist naar Oostenrijk: dit koppel zal volgens het 

Oostenrijkse recht niet getrouwd zijn, een homohuwelijk in Oostenrijk is immers niet 

wettelijk toegestaan. 231 In de plaats van hun bestaande status van echtgenoten te eerbiedigen, 

zal de Oostenrijkse wetgever hen plaatsen onder de regeling van geregistreerde 

partnerschappen. Er is duidelijk sprake van een ‘downgrading’ van rechten wegens het feit dat 

een Oostenrijks partnerschap niet dezelfde voordelen, rechten en plichten kan verlenen als het 

Zweedse huwelijk. 232 Dit zal niet alleen bij Zweedse huwelijken voorkomen maar ook bij 

Nederlandse, Belgische, Spaanse, Portugese, enzovoort. 233  

65. VOORBEELD ENGELAND - Ander voorbeeld kan Section 215 van de Civil Partnership Act

van Engeland zijn. Dat stelt dat buitenlandse gelijkslachtige partnerschappen moeten worden 

beschouwd als een civil partnership, met dezelfde gevolgen als een in Engeland aangegaan 

civil partnership. 234 Er is sprake van een methode van ‘rewriting of partnerships’. Ook dit kan 

nadelige gevolgen hebben voor de geregistreerde partners. Indien het land waar het 

partnerschap is afgesloten meer rechten biedt dan Engeland, kan ook hier een downgrading 

229	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1967; M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An 
EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 4, (1075) 1078; P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-
Sex Marriages and Partnerships in Europe - Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 165.	  
230	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1078. 
231	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1078.	  
232	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1078. 
233	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1967.	  
234 	  Civil Partnership Act 18 november 2004, c.33, Section 215, 
www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/33/section/215 (consultatie 26 april 2014). Dit artikel stelt dat: ‘Two people 
are to be treated as having formed a civil partnership as a result of having registered an overseas relationship if, 
under the relevant law, they (a) had capacity to enter into the relationship, and (b)met all requirements 
necessary to ensure the formal validity of the relationship.’; P. WAUTELET, “Private International Law Aspects 
of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe - Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS 
(eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 173. 
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van rechten zijn. Ook in Duitsland is dit aanwezig. Het startpunt blijft dat het buitenlandse  

partnerschap geregeld is volgens het principe van lex loci registrationis maar artikel 17b § 4 

EGBGB voegt daaraan toe dat de gevolgen van het vreemde partnerschap de gevolgen die de 

Duitse wetgever voorziet voor het lebenspartnerschaft niet te buiten mogen gaan. 235 Er is 

sprake van een Kappungsgrenze: enkel een begrenzing van de buitenlandse rechten zijn 

mogelijk.  

66. UPGRADING - Soms kent de nieuwe lidstaat echter uitgebreidere regels dan de lidstaat
waar men het partnerschap of huwelijk heeft afgesloten en moeten meer rechten gegeven 

worden aan het koppel dan in hun eigen land. Er is dan sprake van een ‘upgrading’ van 

rechten. 236 Zo zal een Duits eingetragene Lebenspartnerschaft in België een upgrading 

kennen tot een huwelijk. 237 Ander voorbeeld kunnen de Franse PACS zijn die in Engeland 

dus meer rechten krijgen  dan in Frankrijk. 238 Een upgrading van rechten, zoals dat mogelijk 

is in Engeland, kan in Duitsland dan weer niet omwille van de Kappungsgrenze. 239   

67. CONCLUSIE: HINKENDE SITUATIES - Zeer veel voorbeelden van upgrading, downgrading of

niet-erkenning kunnen gegeven worden maar duidelijke lijn in dit verhaal is dat tengevolge 

van verschillende nationale partnerschaps- en huwelijksmodellen en IPR regels ‘hinkende 

situaties of limping relationships’ kunnen ontstaan. 240  Ook is de wilsautonomie van 

gelijkslachtige partners beperkt en kan het niet voldoende rechtszekerheid bieden. De 

problematiek is dus te herleiden tot een problematiek van erkenning van rechten van de 

235	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 173.	  
236	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1967; M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An 
EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 4, (1075) 1078. 	  
237	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1968. 	  
238	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 173. 	  
239	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 174.	  
240	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1967; M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An 
EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 4, (1075) 1078; P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-
Sex Marriages and Partnerships in Europe -  Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal 
Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 176.	  
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gelijkslachtige partners waarbij het bestaande IPR-recht geen antwoord kan bieden. 241 Ook 

de Belgische wetgever vreesde voor dit probleem bij de invoering van het gelijkslachtig 

huwelijk. 242  Het internationaal privaatrecht staat dus voor een uitdaging om nieuwe 

wetgevingen te zoeken. Weigeren huwelijken of geregistreerde partnerschappen uit andere 

EU landen te erkennen kan een overtreding zijn van verschillende wetten en principes: denk 

aan het recht op erkenning van een privéleven en gezinsleven, het recht om niet 

gediscrimineerd te worden, het principe van vrij verkeer van personen, de wilsautonomie van 

de partners, enzovoort. 243 Hoe deze schendingen zich voordoen, wordt hieronder besproken. 

Daarna zal de vraag zijn welke rollen Europa en het internationaal privaatrecht kunnen spelen 

om deze problematiek op te lossen? Op deze vraag wordt in deel III van dit thesisonderwerp 

een antwoord gezocht.  

241	  G.-R. DE GROOT, “Private International Law Aspects Relating to Homosexual Couples”, EJCL 2007, afl.
11.3, 2 en www.ejcl.org/113/article113-12.pdf (consultatie 24 april 2014).	  
242	  P. MCELEAVY, “New Belgian Law on same sex marriage and the PIL implications”, ICLQ 2003, afl. 52/4,
(1039) 1046 en 
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=1523892&jid=ILQ&volumeId=52&issueId=04
&aid=1523884&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession= (consultatie 24 april 2014).	  
243	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1967; M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An 
EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 4, (1075) 1079.	  
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DEEL III. Europese oplossing? 

Inleiding: 

68. OVERZICHT - In dit deel wordt nagegaan hoe de Europese Unie reageert op het probleem
van hinkende huwelijken. Vandaag lijkt het zo dat de Europese wetgever vast zit tussen twee 

situaties: zowel het aanvaarden van de langzame sociale en wettelijke groei inzake 

bescherming van gelijkslachtige koppels in een aantal landen en langs de andere kant het 

respecteren van de lidstaten die zulke bescherming nog niet willen geven. Vraag is of de 

situatie van de hinkende huwelijken moet aangepakt worden en zo ja, hoe? Er zal getracht 

worden een antwoord te bieden op deze vraag door eerst te gaan kijken of die niet-erkenning 

van buitenlandse statuten een schending uitmaakt van de fundamentele rechten zoals het 

recht op non-discriminatie en het recht van vrij verkeer van personen. Wanneer beide 

partners EU-onderdanen zijn, zal hun recht van vrij verkeer niet noodzakelijk geschonden zijn 

maar zal het probleem ontstaan van het verlies van status. Bijvoorbeeld een Nederlands 

getrouwd koppel dat wil verhuizen naar Griekenland zal volgens het Griekse recht niet 

getrouwd zijn. Is dat een schending van hun recht op vrij verkeer van personen? Hierbij zal 

worden gekeken naar Richtlijn 2004/38 en Richtlijn 2003/109.  

Een andere mogelijke denkpiste zou kunnen zijn te komen tot een systeem van wederzijdse 

erkenning of ‘mutual recognition’ van akten of gevolgen van akten van de burgerlijke 

stand in Europa.  Omdat een Europese verplichting tot het invoeren van het homohuwelijk 

moeilijk bereikt kan worden door de verschillende standpunten van de lidstaten, is een 

erkenning van de buitenlandse akten en/of hun gevolgen die geldig zijn volgens het nationale 

recht van dat land misschien de oplossing. 244  Het aannemen van een wederzijds 

erkenningsprincipe lijkt niet geheel ondenkbaar te zijn. Verdergaand in deze materie worden 

arresten van het EHRM en het HVJ bekeken. Het Hof van Justitie heeft met het arrest 

Grunkin-Paul de niet-erkenning van een overeenkomstig het nationaal recht geldig 

ingeschreven naam als een ongerechtvaardigde belemmering van het vrij verkeer beschouwd. 

Ten gevolge daarvan zou men zich de vraag kunnen stellen waarom men deze denkwijze niet 

zou kunnen doortrekken als het gaat om de erkenning van homohuwelijken die geldig zijn 

aangegaan volgens het nationale recht? Sommige lidstaten zullen zich echter beroepen op het 

concept van ‘openbare orde’ om erkenning van een partnerschap of huwelijk van een andere 

244 M. BELL, “Holding Back the Tide? Cross-Border Recognition of Same-Sex Partnerships within the European 
Union”, ERPL 2004, (613) 628-629; P. GÉRARD en F. PARREIN, “Seksuele geaardheid: een begrip in het 
Europese en Belgische vreemdelingenrecht?”, T.Vreemd. 2009, (291) 301-306. 
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lidstaat te kunnen weigeren. Naast het probleem van de exceptie van de openbare orde kunnen 

nog andere problemen rijzen, zoals het risico op omgekeerde discriminatie. Zijn deze te 

overkomen en kan de Europese Unie een Richtlijn opstellen betreffende deze materie?  

Hoofdstuk 1: Schending fundamentele rechten? 

Titel 1: Europese Mensenrechten 

69. EVOLUTIE INZAKE MENSENRECHTEN - Op lange termijn kunnen gelijkslachtige koppels
ondersteuning vinden in mensenrechtenbepalingen en Europees recht. Op basis van deze 

rechten kan een niet- erkenning van een buitenlands geldig partnerschap of huwelijk 

aangevochten worden. 245  Hieronder wordt de evolutie weergegeven die Europa heeft 

doorgemaakt op vlak van discrinimatie ten aanzien van gelijkslachtige partners. De 

vooruitgang die men de laatste tien jaar heeft geboekt, heeft een belangrijke impact op de 

manier waarop vandaag naar gelijkslachtige huwelijken, partnerschappen en erkenning ervan 

in het buitenland gekeken wordt. Zo heeft deze vooruitgang mogelijk gemaakt dat gesprekken 

omtrent harmonisering van familierecht en wederzijdse erkenning van gevolgen van akten 

van de burgerlijke stand mogelijk zijn geworden.  

70. EHRM: AD HOC MOEILIJKHEID - Indien er beroep wordt gedaan op deze mensenrechten

moet er echter rekening worden gehouden met een bijkomende moeilijkheid:  deze  bestaat 

erin dat er gehandeld wordt op een ad hoc basis. 246 Het gelijkslachtig koppel zal dus 

genoodzaakt zijn om een zaak voor het EHRM te brengen met een schending van een van de 

bepalingen van het EVRM, bijvoorbeeld artikel 8 EVRM in het licht van hun concrete 

omstandigheden en rekening houdend met hun legitieme verwachtingen. 247 Toch zijn reeds 

enkele zaken uitgesproken die een stap voorwaarts zijn voor gelijkslachtige koppels.  

245	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1079.	  
246	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 180.	  
247	  P. WAUTELET, “Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships in Europe -
Divided we stand?” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in 
Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (143) 180.	  
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1. Recht op familie- en privéleven

71. WEIGERING ERKENNING. PRINCIPE PROPORTIONALITEIT - In de zaak Wagner v.

Luxembourg werd een Luxembourgse vrouw via een beslissing van het Peruaanse gerecht 

adoptieouder van een Peruaans kind. 248  Luxembourg weigerde echter deze adoptie te 

erkennen. 249 Het EHRM kwam in deze zaak tot de conclusie dat een automatische erkenning 

volgens artikel 8 EVRM van de adoptie niet kon. Toch mochten de vrouw en het 

geadopteerde kind een legitieme verwachting hebben van de stabiliteit van hun status als 

adoptie-ouder en geadopteerde indien de status van adoptie in Peru ter goeder trouw 

verkregen was. 250 Uit de zaak Wagner v. Luxembourg van het EHRM kan voor geregistreerde 

partnerschappen afgeleid worden dat zij bescherming genieten van het EVRM: een weigering 

van erkenning van buitenlandse partnerschappen is mogelijk maar kan niet zomaar. 251 De 

redenen voor weigering moeten worden afgewogen ten aanzien van de rechtmatige 

verwachtingen van het koppel. Met andere woorden is het principe van proportionaliteit van 

toepassing. 252  Een weigering van erkenning van een buitenlands geregistreerd 

partnerschap is dan enkel mogelijk als de redenen daarvoor proportioneel zijn ten 

aanzien van het te bereiken doel. Opvallend hierbij is dat een staat niet proportioneel kan 

weigeren door te stellen dat het instituut van het geregistreerd partnerschap of huwelijk voor 

gelijkslachtige partners niet is opgenomen in de wetten van deze staat. 253 

2. Recht op non-discriminatie

72. RECHT OP NON- DISCRIMINATIE - Een ander recht dat geschonden wordt bij de niet-

erkenning van een partnerschap of huwelijk is het recht op non-discriminatie. In de arresten 

248	  EHRM 28 juni 2007, n° 76340/01, Wagner en J.M.W.L. v. Luxembourg, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-
press/pages/search.aspx?i=003-2054633-2174214#{"itemid":["003-2054633-2174214"]} (consultatie 27 april 
2014);	  J. QUINN, “Free Movement and the European Family: Falling in Love with the Common Market” in	  A. 
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 261. 	  
249	  EHRM 28 juni 2006, nr. 76240/01, Wagner & J.M.W.L v. Luxembourg, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-
press/pages/search.aspx?i=003-2054633-2174214#{"itemid":["003-2054633-2174214"]}	   (consultatie 27 april 
2014). 
250	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1078.	  
251	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1079.	  
252	  J. QUINN, “Free Movement and the European Family: Falling in Love with the Common Market” in	  A.
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 266; M. MELCHER, “Private International Law and Registered 
Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 4, (1075) 1079.	  
253	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1079.	  
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Grant en D & Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie lijkt door het HvJ een 

traditionele huwelijkconcept te worden gehandhaafd. 254  

73. GRANT – In het arrest Grant v. South West Trains van 1998 worden reisfaciliteiten enkel
verleend aan ‘common law opposite sex spouses’ van personeelsleden van het bedrijf South 

West Trains, vanaf nu SWT. Het reglement van SWT geeft reisfaciliteiten aan ‘echtgenoten’ 

van werknemers en aan concubanten met wie de werknemer een serieuze relatie onderhoudt 

gedurende twee jaar. Dit echter alleen als de partners van verschillend geslacht zijn. 255 

Mevrouw Grant vroeg reisfaciliteiten aan voor haar vrouwelijke partner met wie zij volgens 

haar eigen zeggen een serieuze relatie onderhield. 256 SWT weigerde echter deze faciliteiten te 

geven omdat de partner van Grant van hetzelfde geslacht was. 257 Grant stelde hiertegen een 

beroep in bij het Industrial Tribunal van Southampton op basis van discriminatie op grond van 

geslacht, dat later zes prejudiciële vragen stelde aan het Hof van Justitie: Het HvJ ging in 

gevolg hiervan na of de weigering van de reisfaciliteiten in deze zaak geen discriminatie 

uitmaakte op basis van geslacht en/of op basis van seksuele geaardheid volgens artikel 157 

VWEU. 258 Het HvJ kwam in deze zaak tot de conclusie dat er noch op basis van geslacht, 

noch op basis van seksuele geaardheid een discriminatie bestond: SWT moest geen 

reisfaciliteiten verlenen aan Grant en haar vrouwelijke partner. 259 Belangrijk hierbij was dat 

het HvJ, in de toenmalige stand van het recht, bevond dat duurzame relaties tussen 

gelijkslachtige personen niet gelijkgesteld konden worden met huwelijken of buitenechtelijke 

duurzame relaties tussen personen van verschillend geslacht. 260 

74. D. & KONINKRIJK ZWEDEN V. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE - De eerste vraag in het arrest

D. & Zweden v. Raad uit 2001 was of het begrip ‘echtgenoot’, opgenomen in artikel 1, lid 2 

Bijlage VII van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen zo kon 

254	  HvJ C-122/99 en C-125/99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001; F. SWENNEN,
“Atypical Families in EU (Private International) Family Law” in J. MEEUSEN, M. PERTEGAS, G. STRAETMANS en 
F. SWENNEN (eds), International family law for the European Union, Antwerpen, Intersentia, 2007, (389) 394; 
K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN EN W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, 
Deventer, Kluwer, 2007, 163.	  
255	  HvJ C-249/96, Grant v. South West Trains, 1998, §5.
256	  HvJ C-249/96, Grant v. South West Trains, 1998, §6.
257	  HvJ C-249/96, Grant v. South West Trains, 1998, §8.
258	  HvJ C-249/96, Grant v. South West Trains, 1998, §11 en 24.
259	  HvJ C-249/96, Grant v. South West Trains, 1998, §50 en 51.
260	  HvJ C-249/96, Grant v. South West Trains, 1998, §35.
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worden opgevat dat een geregistreerd partnerschap ook onder dit begrip zou vallen? 261 Deze 

zaak betrof het verschil in behandeling van gehuwde partners van verschillend geslacht en 

partners van gelijk geslacht die een geregistreerd partnerschap hebben afgesloten op het vlak 

van het toekennen van een kostwinnerstoelage. Getrouwde partners konden deze 

kostwinnerstoelage verkrijgen, geregistreerde partners niet. Voorwaarde voor de verkrijging 

ervan werd dus verbonden aan het al dan niet getrouwd zijn waarbij het geregistreerd 

partnerschap niet als een huwelijk aanzien werd.262 D. Was een Zweedse burger, werkend 

voor de Raad van de EU en had samen met zijn gelijkslachtige partner een geregistreerd 

partnerschap afgesloten. 263 Ten gevolge van de bestaande wetgeving kon D. zich niet 

beroepen op artikel 1, lid 2 Bijlage VII ter verkrijging van de kostwinnerstoelage. 264 Het Hof 

stelde dat dit geen probleem was, aangezien de meeste lidstaten het huwelijk definieerden als 

een verbintenis tussen personen van verschillend geslacht. 265 Het begrip ‘huwelijk’ verkreeg 

op deze manier geen autonome uitlegging maar moest blijven berusten op de verschillende 

nationale begrippen die in de lidstaten golden. 266 Het Hof was echter niet blind voor het feit 

dat steeds meer en meer lidstaten partnerschappen erkenden maar constateerde dat er nog 

twee problemen bestonden. Een eerste probleem was dat tussen de verschillende landen grote 

diversiteit bleef bestaan over de inhoud van partnerschappen en ten tweede dat de lidstaten 

toch een verschil bleven handhaven tussen het geregistreerde partnerschap langs de ene kant 

en het huwelijk langs de andere kant. 267 In deze zaak wou het Hof (nog) niet raken aan de 

traditionele definitie van het huwelijk omdat de meerderheid van de lidstaten nog geen 

evolutie naar een meer open begrip hadden doorgemaakt. Het liet wel doorschijnen dat indien 

de lidstaten deze evolutie in hun denken omtrent gelijkslachtige koppels zouden hebben 

261 Artikel 1, lid 2, Bijlage VII van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen bepaalt: 
“De volgende ambtenaren hebben recht op de kostwinnerstoelage: a)  de gehuwde ambtenaar; b)  de ambtenaar 
die weduwnaar, van echt gescheiden, wettelijk gescheiden of ongehuwd is, en die een of meer te zijnen laste 
komende kinderen in de zin van artikel 2, leden 2 en 3, heeft; c)  krachtens een bijzonder en gemotiveerd besluit 
van het tot aanstelling bevoegde gezag, genomen op grond van bewijsstukken, de ambtenaar die hoewel hij niet 
voldoet aan de sub a en b, gestelde voorwaarden, in feite gezinslasten draagt."  
262	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §4-5.	  
263	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §4; M. BELL,
“Holding Back the Tide? Cross-Border Recognition of Same-Sex Partnerships within the European Union”, 
ERPL 2004, (613) 621.	  
264	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §40.	  
265	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §34.	  
266	  J. QUINN, “Free Movement and the European Family: Falling in Love with the Common Market” in	  A.
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 266.	  
267	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §35-36; K. BOELE-
WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN EN W. SCHRAMA, Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, Deventer, 
Kluwer, 2007, 163.	  
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doorgemaakt op een punt in de nabije toekomst, toch een koerswijziging van het traditionele 

standpunt naar een meer moderne invulling van het begrip ‘huwelijk’ mogelijk zou moeten 

worden.  

75. Ten tweede werd in deze zaak nagegaan of het beginsel van gelijke behandeling
geschonden werd. Om een schending vast te stellen moest er een vergelijking gebeuren tussen 

personen die zich bevinden in een gelijkaardige, vergelijkbare situatie. 268 Met andere woorden 

was de vraag of D, met een geregistreerd gelijkslachtig partnerschap, zich in een vergelijkbare 

situatie met het heteroseksuele huwelijk bevond. Het Hof stelt dat er geen vergelijkbare 

situatie aanwezig was: hierdoor was er ook geen sprake van discriminatie. 269 Reden hiervoor 

was dat ‘de situatie in de lidstaten van de Gemeenschap op het gebied van de erkenning van 

partnerschappen tussen personen van hetzelfde of van verschillend geslacht, gekenmerkt 

wordt door een grote verscheidenheid in de wetgevingen en door een algemeen ontbreken van 

gelijkstelling tussen het huwelijk enerzijds en andere vormen van wettelijke verbintenissen 

anderzijds.’ 270  

76. TRADITIONELE TIJDSGEEST MAAR RUIMTE VOOR VERANDERING - Beide arresten wezen op

de traditionele houding van het HvJ en de tijdsgeest van de vroege jaren 2000. Zoals het Hof 

reeds voorspelde, trad echter snel een wijziging in deze houding op: meer lidstaten veranderden 

hun wetgevingen en na het arrest Grant werd Richtlijn 2000/78 aangenomen dat tot doel had 

discriminatie op basis van seksuele geaardheid in de werkgevers- en werknemerssituatie te 

bannen. 271 Na het arrest D. v. Zweden werd een kostwinnerstoelage mogelijk voor personen 

van hetzelfde geslacht door een verandering in het Statuut van de ambtenaren van de 

Europese Gemeenschappen door de Verordening nr. 723/2004 van 22 maart 2004. 272  Ook op 

andere vlakken traden wijzigingen op ter bestrijding van de discriminatie: het Verdrag van 

Lissabon en de inwerkingtreding van het Handvest van de grondrechten van de EU, de 

268	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §48.	  
269	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §51; H. GRAUPNER,
“Comparing People or Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of Justice of the European 
Union” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, (271) 273.	  	  
270	  HvJ C-122/99 en 125-99, D. en Koninkrijk Zweden v. Raad van de Europese Unie, 2001, §50.	  
271	  H. GRAUPNER, “Comparing People or Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of
Justice of the European Union” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.),  Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (271) 273.	  	  
272	  Verord.Raad nr. 723/2004, 22 maart 2004 houdende wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de
Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze 
Gemeenschappen, Pb. L. 26 april 2004, 1; K. BOELE-WOELKI, I. CURRY-SUMNER, M. JANSEN EN W. SCHRAMA,
Huwelijk of geregistreerd partnerschap?, Deventer, Kluwer, 2007, 163.	  
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evolutie in de arresten van het EHRM en de evoluties in de lidstaten zelf hebben voor 

veranderingen gezorgd. 273 Zo heeft het HvJ haar standpunten gewijzigd in de arresten 

Maruko en Römer.274  

77. MARUKO - In 2008 werd een landmarkcase aangenomen: Maruko v. Vddb waarin het HvJ
een andere houding ging aannemen in vergelijking met de zaken Grant en D. vs Zweden. 275 

In deze zaak ging het om een weigering tot uitkering van een nabestaandenuitkering uit 

hoofde van verplichte beroepspensioenregeling aan partners van gelijk geslacht door het 

Duitse VddB of het Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen. 276 De reden hiervoor was het 

ontbreken van een huwelijk tussen Mr. Maruko en zijn mannelijke partner, die enkel een 

eingetragene Lebenspartnerschaft hadden afgesloten: de uitkering was enkel mogelijk voor 

langstlevende echtgenoten maar niet voor langstlevende partners. 277 Maruko kon met andere 

woorden geen weduwenaarspensioen verkrijgen na het overlijden van zijn partner en was 

daarom van mening dat het beginsel van gelijke behandeling geschonden werd.278 Er werden 

aan het Hof vijf prejudiciële vragen gesteld met als voornaamste doel te onderzoeken of het 

weigeren van de weduwenaarspensioenen een directe discriminatie uitmaakte. 279 Het HvJ 

moest deze zaak onderzoeken in het licht van artikel 2, lid 2, sub a Richtlijn 2000/78: dit 

artikel stelde dat er sprake was van een directe discriminatie indien was voldaan aan twee 

voorwaarden. Ten eerste moesten de situaties vergelijkbaar zijn en ten tweede was er een 

ongunstigere behandeling nodig in hoofde van het individu. 280  Het Hof kwam tot de 

conclusie dat gelijkslachtige partners zich in een vergelijkbare positie bevonden met 

273	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764. 	  
274	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764. 	  
275	  HvJ	  C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §2.	  
276	  B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found a Family and
The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255) 268-269; H. TONER, “Migration Rights and Same-
Sex Couples in EU Law: A Case Study” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and 
Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (285), 293.  
277	  HvJ C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §19; H. GRAUPNER,
“Comparing People or Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of Justice of the European 
Union” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, (271) 274.	  	  
278	  HvJ C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §23.
279	  HvJ C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §33.
280	  Artikel 2, 2. a) Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, Pb.L. 2 december 2000, 0016 - 0022. 	  
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getrouwde partners van verschillend geslacht op vlak van weduwenaarspensioenen. 281 Het 

invoeren van het ‘eingetragene Lebenspartnerschaft’ in Duitsland zag het Hof immers als een 

stap richting het erkennen van gelijkwaardigheid van partners van gelijk en verschillend 

geslacht. 282 De verwijzende rechter sprak van een geleidelijke gelijkstelling tussen het 

huwelijk en het partnerschap in de wetgeving. 283  Vervolgens zei het Hof dat ‘deze 

levenspartners dus wat deze nabestaandenuitkering betreft ongunstiger worden behandeld 

dan nabestaande echtgenoten.’ 284 Door deze vergelijkbare positie was het niet toekennen van 

het pensioen aan Mr. Maruko een directe discriminatie op basis van seksuele geaardheid in 

de zin van de artikelen 1 en 2, lid 2, sub a Richtlijn 2000/78 indien de verwijzende rechter zou 

besluiten tot het bestaan van een vergelijkbare situatie. 285 286Tot indirecte discriminatie werd 

niet besloten. 

78. RÖMER - In de zaak Jürgen Römer v. Hamburg, dat ging over aanvullende

ouderdomspensioenen, heeft het HvJ bevonden dat wanneer het bedrag van een aanvullend 

ouderdomspensioen gegeven aan een partner van een eingetragene Lebenspartnerschaft lager 

is dan in het geval dat het wordt gegeven aan een gehuwd persoon, er een verschillende 

behandeling op basis van seksuele geaardheid aanwezig is. 287  Deze verschillende 

281	  B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found a Family and
The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255) 269. 	  
282	  B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found a Family and
The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255) 269. 	  
283	  HvJ C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §69.	  
284 HvJ C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §71.	  
285	  HvJ C-267/06, Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008, §80:  ‘Artikel 1 juncto 
artikel 2 van richtlijn 2000/78 staat in de weg aan een regeling als in het hoofdgeding aan de orde, op grond 
waarvan de nabestaande partner na het overlijden van zijn levenspartner niet een nabestaandenuitkering 
ontvangt zoals een nabestaande echtgenoot die zou ontvangen, terwijl naar nationaal recht het 
levenspartnerschap personen van hetzelfde geslacht in een situatie brengt die wat deze nabestaandenuitkering 
betreft vergelijkbaar is met die van echtgenoten. Het is aan de nationale rechter om na te gaan of een 
nabestaande levenspartner in een situatie verkeert die vergelijkbaar is met die van een echtgenoot die de 
nabestaandenuitkering op grond van de beroepspensioenregeling van de Versorgungsanstalt der deutschen 
Bühnen ontvangt.’; J. QUINN, “Free Movement and the European Family: Falling in Love with the Common 
Market” in	   A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI 
Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 266; L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of 
same-sex marriages originating from member states according to the EU legal Regulation”, Societal studies 
2012, afl. 4/2, (755) 764.	  
286	  B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found a Family and
The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255) 269. 	  
287	  H. GRAUPNER, “Comparing People or Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of
Justice of the European Union” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (271) 279; H. TONER, “Migration Rights and Same-Sex 
Couples in EU Law: A Case Study” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and 
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behandeling ziet het Hof als een directe discriminatie. 288 Directe discriminatie is als een 

algemeen principe van de EU  verboden. 289  

Het effect van deze uitspraak is echter beperkt, net zoals de uitspraak in de zaak Maruko. 

Beide zaken zijn immers enkel toepasselijk wanneer het gaat om situaties waar 

partnerschappen enkel mogelijk zijn tussen personen van gelijk geslacht, wanneer huwelijken 

enkel mogelijk zijn tussen partners van verschillend geslacht en waarbij gelijkslachtige 

partnerschappen en huwelijken van verschillend geslacht vergelijkbaar zijn zowel in feiten als 

in wet. 290  

79. ADVOCAAT GENERAAL NIILO JÄÄSKINEN bevestigde in zijn opinie over deze zaak op 15

juli 2010 de Maruko-rechtspraak: ‘Wetgeving over huwelijken en familierecht blijven 

bevoegdheden van de lidstaten maar als een lidstaat gelijkslachtige koppels uitsluit van het 

instituut huwelijk, mogen werknemersvoordelen niet enkel gegeven worden aan getrouwde 

koppels.’ 291  Het zou immers een directe discriminatie vormen zolang de positie van 

getrouwde koppels en geregistreerde koppels vergelijkbaar blijft. Het zou indirecte 

Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (285), 294-295; CURIA PERS EN
VOORLICHTING, Perscommuniqué nr. 44/11 Hof van Justitie van de Europese Unie, 1, 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-05/cp110044nl.pdf (consultatie 16 april 2014). 
288 	  HvJ C-147/08, Jürgen Römer v. Freie und Hansestadt Hamburg, 2011, §52; A.G. VELDMAN,
“Bedrijfspensioenen, geregistreerd partnerschap en het Uniebeginsel van gelijke behandeling”, NTER 2011, afl. 
8, (278) 278 en www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifteuropeesrecht/2011/8/NtER_1382-
4120_2011_017_008_005.pdf (consultatie 26 april 2014); J. QUINN, “Free Movement and the European Family: 
Falling in Love with the Common Market” in	  A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and 
Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 267; L. VAIGÉ, “The 
problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according to the EU legal 
Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764; EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW, 
ECJ Equal Treatment of Same-Sex Couples, rechtskomitee Lamda: Groundbreaking case for the whole of 
Europe, www.sexualorientationlaw.eu/news/2011-05-10%20Romer_v_Hamburg.html (consultatie 11 april 
2014).	  
289	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764;	  H. GRAUPNER, “Comparing People or 
Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of Justice of the European Union” in K. BOELE-
WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 
2012, (271) 280.	  	  
290	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764.	  
291	  H. GRAUPNER, “Comparing People or Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of
Justice of the European Union” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.),  Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (271) 279-280; L. VAIGÉ, “The problematics of 
recognition of same-sex marriages originating from member states according to the EU legal Regulation”, 
Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764.	  



56	  

discriminatie vormen indien er geen vergelijking mogelijk is of geen enkele registratie voor 

gelijkslachtige koppels mogelijk is. 292  

80. SCHALK V. KOPF: WETTELIJKE ERKENNING EN BESCHERMING VAN RELATIES? - De
bovenstaande arresten hebben de weg vrijgemaakt voor nieuwe evoluties op vlak van 

gelijkslachtige koppels, partners en erkenning. Er kan nu gezegd worden dat artikel 14 EVRM 

en artikel 21 Handvest van de Grondrechten van de EU omtrent het recht op non-discriminatie 

geschonden zijn, indien bepaalde rechten in verband met de wettelijke status van 

gelijkslachtige koppels geweigerd worden of geschonden zijn. 293 Het EHRM stelt in het 

arrest Schalk v. Kopf uit 2010 immers dat gelijkslachtige koppels op vlak van de nood van 

wettelijke erkenning en bescherming van hun relatie in dezelfde situatie zitten als koppels van 

verschillend geslacht. 294 Dit is ook het geval bij een erkenning van een in een ander land 

afgesloten partnerschap. Daaruit volgt dat een verschil in behandeling tussen een in het 

buitenland afgesloten partnerschap van een koppel van verschillend geslacht en een 

partnerschap van een koppel van gelijk geslacht discriminatoir bevonden moet worden. 
295 Vervolgens is het dan volgens MELCHER zo dat een gaststaat, dat geen vorm van 

geregistreerd partnerschap of huwelijk voor gelijkslachtige partners kent, een legitiem 

aangegaan buitenlands gelijkslachtig geregistreerd partnerschap niet anders mag behandelen 

op grond van de redenering dat het traditioneel familieleven in deze gaststaat beschermd moet 

worden. Het erkennen van een buitenlands partnerschap is immers niet hetzelfde als het 

292	  H. GRAUPNER, “Comparing People or Institutions? Sexual Orientation Discrimination and the Court of
Justice of the European Union” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (271) 279-280; L. VAIGÉ, “The problematics of 
recognition of same-sex marriages originating from member states according to the EU legal Regulation”, 
Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764. 	  
293 Artikel 21 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. C 364/3 stelt: ‘1. Elke discriminatie, 
met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst 
of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, 
geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, is verboden. 2. Binnen de werkingssfeer van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie en onverminderd de 
bijzondere bepalingen van die Verdragen, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden. Artikel 14 
EVRM stelt: Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd 
zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere 
mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte 
of andere status.’; M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, 
ERPL 2012, afl. 4, (1075) 1079.  
294 	  EHRM 22 november 2010, n° 30141/04, Schalk v. Kopf,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-99605#{"itemid":["001-99605"]}   (consultatie 10 
april 2014). 
295	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1079.	  
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instituut van partnerschap legaliseren in deze nieuwe staat. 296 Samenvattend stelt L. VAIGÉ: 

‘It is still for the states to say whether they want to open the doors for same-sex marriages 

within their jurisdiction. But it is also logical to claim that marriages that are already legally 

concluded abroad must be respected.’ 297  

81. CONCLUSIE - Duidelijk is geworden dat lidstaten zelf het familierecht blijven invullen

maar mogen daarbij volgens Europa geen discriminaties tussen gelijkslachtige koppels en 

koppels van verschillend geslacht, eigen burgers en vreemde burgers, …  in leven houden. 298 

Er is duidelijk een evolutie merkbaar in Europa die rechten van gelijkslachtige partners wil 

beschermen. Uit de zaak Wagner v. Luxembourg kon ten eerste worden afgeleid dat weigering 

van erkenning van buitenlandse geregistreerde partnerschappen mogelijk was, maar enkel 

indien voldaan was aan een vereiste van proportionaliteit: de weigering moest proportioneel 

zijn ten aanzien van het te bereiken doel.  

82. Daarnaast hield het HvJ in de zaken Grant en D & Zweden v. Raad van de Europese Unie

nog vast aan het traditionele huwelijksconcept: een huwelijk bestond tussen een man en een 

vrouw en niet tussen gelijkslachtige partners. Het nam deze redenering aan omdat de 

meerderheid van de lidstaten  nog vasthield aan dit traditionele concept van het huwelijk maar 

liet de deur open voor evoluties. Als de lidstaten klaar zijn voor een moderner concept, zou 
dat mogelijk moeten worden. Het Hof geeft hierbij aan dat dit maar een kwestie van tijd zou 

zijn. Ingevolge van deze arresten kwamen ook andere initiatieven tot stand ter bestrijding van 

discriminatie van gelijkslachtige koppels. In 2008 nam het HvJ een andere houding aan in 

vergelijking met de arresten Grant v South West Trains en D & Zweden v. De Raad van de 

Europese Unie. Het Hof kwam tot de conclusie dat gelijkslachtige partners zich in een 

vergelijkbare positie bevonden met getrouwde partners van verschillend geslacht op vlak van 

weduwnaarspensioenen. Een niet-toekenning ervan zou directe discriminatie uitmaken op 

vlak van seksuele geaardheid. Ook in het arrest Römer is tot een gelijkaardige conclusie 
gekomen. Uiteindelijk werd het arrest Schalk v. Kopf aangenomen dat volgens Melcher 

wettelijke erkenning en bescherming van koppels van gelijk geslacht nodig achtte. Een 

verschil in behandeling van een in het buitenland afgesloten partnerschap tussen een koppel 

van verschillend geslacht  
296	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1080.	  
297	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 764. 	  
298	  B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found a Family and
The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of Same-Sex 
Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255) 270. 	  
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en een koppel van gelijk geslacht moest discriminatoir bevonden worden. MELCHER stelde 

hierbij dat een legitiem buitenlands gelijkslachtig geregistreerd partnerschap of huwelijk niet 

anders mocht behandeld worden: deze moesten erkend worden. Deze evolutie is onontbeerlijk 

geweest om mogelijke verdere stappen op vlak van vrij verkeer van personen en wederzijdse 

erkenning van gevolgen van akten van de burgerlijke stand aan te stippen en te bespreken.  

Titel 2: Vrij verkeer van personen 

1. Inleiding

83. ALGEMEEN - Een andere manier om het probleem van niet-erkenning van partnerschappen

of huwelijken tussen gelijkslachtige partners te bekijken is het principe van het vrij verkeer 

van personen binnen de EU. 299 De fundamentele vrijheid van vrij verkeer is een van de 

toonaangevende principes geworden in de discussie omtrent de harmonisatie en unificatie van 

familierecht in Europa en vormt een van de grondslagen van de EU. 300 Als een zaak over de 

niet-erkenning van een status verkregen in een van de lidstaten voor het Hof van Justitie zou 

worden gebracht, is de kans groot dat dit principe een dominante rol zal spelen. 301 Op het 

niveau van het internationale privaatrecht bestaat er zelfs discussie of het vrije verkeer van 

personen niet de onderliggende theorie kan vormen voor een IPR-principe van wederzijdse 

erkenning van de statussen van personen en familierelaties binnen de EU. 302 

84. THEORIE EN BRONNEN - Het vrij verkeer van personen houdt in dat EU-burgers zonder

beperkingen naar andere lidstaten kunnen reizen. Bronnen van dit fundamentele vrij verkeer 

van personen zijn ten eerste te vinden in artikel 21, 45, 49 en 56 VWEU, artikel 45 Handvest. 

299	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1968-1969. 	  
300 	  COM(2009)313 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van vrij verkeer en verblijf of het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 3, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:NL:PDF (consultatie 16 april 2014); A. 
JANOSI, Public Security, Public Policy and Public Health as Potential Grounds for imposing Restrictions on the 
Right of Free Movement of Persons, 1, 
www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/evropa/janosi_andrea.pdf (consultatie 26 april 2014); K. 
BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”, Tul.L.Rev. 
2008, afl. 82, (1949) 1969.	  
301	  P. MCELEAVY, “Free Movement of Persons and Cross-Border Relationships”, Int’l L.F.D. Int’l 2005, afl.1,
(153) 153-154.  	  
302	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1969. 	  
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Het vrij verkeer kan ook teruggevonden worden in arresten. 303 Het arrest Lassal van 7 

oktober 2010 gaf het belang van het vrij verkeer als een fundamenteel grondrecht weer: ‘Er 

dient op te worden gewezen dat burgerschap van de Unie iedere burger van de Unie, binnen 

de beperkingen van het VWEU en de maatregelen tot uitvoering daarvan, een fundamenteel 

en persoonlijk recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten verleent, 

en dat het vrij verkeer van personen, overigens een van de fundamentele vrijheden binnen de 

interne markt, bovendien is bevestigd in artikel 45 van Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie.’ 304           

85. Naast de artikelen in het VWEU, Handvest en arresten werd in 2004, na meer dan twee

jaar onderhandelen met de verschillende lidstaten, Richtlijn 2004/38 betreffende het vrij 

verkeer en verblijf aangenomen, ook de ‘burgerschapsrichtlijn’ genoemd. 305 Deze Richtlijn 

geeft inhoudelijk weer wanneer EU-burgers en hun familieleden hun recht van vrij verkeer en 

verblijf mogen uitoefenen binnen de lidstaten van de EU. 306 Dit recht van verblijf is 

onvoorwaardelijk in de eerste drie maanden van het verblijf, wat wil zeggen dat in deze 

maanden geen visum aangevraagd moet worden: enkel een geldig identiteitsbewijs is vereist.  

Na deze drie maanden zijn er bijkomende voorwaarden voor economisch niet-actieve 

303	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 2, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014). 	  
304	  HvJ C-162/09, Lassal, 2010, § 29; H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de 
Europese Unie, 2, www.equal-jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf 
(consultatie 27 april 2014). 	  
305	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 3, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014). 
306	  Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van
vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EG, 90/364/EG, 90/365/EEG en 93/96/EG, Pb.L. 229/35; L.
VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according to the 
EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 765; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL
RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member 
States: Part 1 – Legal Analysis, 63, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-
FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf (consultatie 22 april 2014); M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender Families and the Free Movement Directive: implementation guidelines, IGLA 
Europe, 6, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
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personen: zij moeten voldoende inkomsten hebben en een ziekteverzekering afsluiten. 307 308 

Deze voorwaarden gelden niet indien de persoon werkzoekende is of de persoon wel actief is. 

Na een legaal verblijf van vijf jaar wordt een permanent verblijfsrecht toegestaan. 309 

Belangrijk is dat artikel 24 van deze Richtlijn voorziet in een bepaling van gelijke 

behandeling. 310  

86. RECHT OM FAMILIELEDEN MEE TE NEMEN - Personen die naar een lidstaat van de EU willen

verhuizen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land gelegen buiten de EU, hebben het 

recht om hun familieleden mee te nemen naar deze lidstaat. 311  Dit recht vormt een 

noodzakelijk onderdeel van het vrij verkeer- en verblijfsrecht binnen de EU, waarbij de 

nationaliteit van de meegebrachte familieleden niet van belang is. 312 EU-familieleden kunnen 

zich echter zelf nog beroepen op een eigen recht van verblijf wat maakt dat dit recht vooral 

van belang is voor derdelandsonderdanen. 313 EU-burgers kunnen zich beroepen op Richtlijn 

307	  Artikel 6 Richtlijn 2004/38; D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, Padstow,
T.J. International Ltd, 2013, 554; H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de 
Europese Unie, 5, www.equal-jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf 
(consultatie 27 april 2014); M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and 
the Free Movement Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 6, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
308	  Artikel 7 sub b Richtlijn 2004/38.	  
309	  Artikel 16 Richtlijn 2004/38; M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families 
and the Free Movement Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 6, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
310	  Artikel 24 Richtlijn 2004/38; H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de 
Europese Unie, 6, www.equal-jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf 
(consultatie 27 april 2014).	  
311	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014). 	  
312	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 7, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
313	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 7, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
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2004/38, derdelanders op Richtlijn 2003/86. Zo zal de Richtlijn niet van toepassing zijn op 

families waarvan niemand een EU-burger is. 314  

87. OOK VOOR GELIJKSLACHTIGE KOPPELS? - Vraag hierbij is of deze mogelijkheid ook
openstaat voor personen van gelijk geslacht: kunnen zij zich voegen bij hun partner of 

echtgenoot in een andere lidstaat op basis van deze Richtlijn? Hiervoor moet gekeken 

worden naar de definitie van ‘familieleden van de EU-burger in de Richtlijn. Deze definitie 

vormde een centraal punt tijdens de onderhandelingen van de Richtlijn 2004/38. 

Oorspronkelijk waren de rechten van vrij verkeer en verblijf beperkt tot de echtgenoot en de 

kinderen van de werknemer. 315 Ter illustratie hiervan stelde het HvJ in het arrest Reed v. 

Nederland dat een ongetrouwde vrouwelijke partner van een Britse man die werkte in 

Nederland, niet onder de term ‘echtgenoot’ viel. De vrouwelijke partner vond dat ze als 

‘echtgenote’ moest worden behandeld op vlak van haar vrij verkeer en verblijf in de zin van 

artikel 10 van Verordening 1612/68. 316 Toch hield het HvJ vast aan de gedachte dat onder 

deze term enkel daadwerkelijk getrouwde personen vielen. 317  Hierbij moet worden 

opgemerkt dat het HvJ zich in dit arrest enkel heeft uitgesproken inzake de term ‘huwelijk’ in 

de traditionele zin. Tot op heden bestaat er echter geen specifieke zaak die het verblijfsrecht 

en huwelijk tussen gelijkslachtige personen behandelt. 318  IGLA- Europe en andere nationale 

holebi-organisaties voerden sterk campagne om de definitie die was aangenomen in Reed te 

314	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 6, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
315	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 4, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
316	  HvJ C-59/85, Reed v. Nederland, 1986, § 4.
317	  HvJ C-59/85, Reed v. Nederland, 1986, § 15-16; H. TONER, “Migration Rights and Same-Sex Couples in EU
Law: A Case Study” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the 
XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (285), 285; P. GÉRARD en F. PARREIN, “Seksuele 
geaardheid: een begrip in het Europese en Belgische vreemdelingenrecht?”, T.Vreemd. 2009, (291) 298.  
318	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 13, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
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verruimen. 319 De uiteindelijke tekst van Richtlijn 2004/38 is een compromis geworden tussen 

de lidstaten die weigerden gelijkslachtige huwelijken en partnerschappen op te nemen en 

lidstaten die dat wel wilden.320  

88. BLIJVEND PROBLEEM - Toch blijft er een probleem bestaan: een groot deel van de lidstaten

discrimineert koppels van gelijk geslacht of volgt een beperkende interpretatie van artikel 2 

en 3 van deze richtlijn, wat in strijd is met artikel 21 Handvest van de grondrechten van de 

EU. 321 Zo weigert Polen bijvoorbeeld aan gelijkslachtige paren documenten betreffende hun 

burgerlijke stand te verlenen als zij in een andere lidstaat een geregistreerd partnerschap 

willen aangaan. 322 Paren van gelijk geslacht hebben dus niet altijd dezelfde rechten als 

koppels van verschillend geslacht. 323 Oorzaak hiervan is het feit dat de EU zelf niet bevoegd 

is om te bepalen of partners of echtgenoten van hetzelfde geslacht worden toegelaten of 

erkend maar wel de nationale lidstaten zelf. 324 De lidstaten moeten bij de uitoefening van het 

Gemeenschapsrecht de grondrechten, zoals het principe van non-discriminatie op grond van 

319	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 4 en 12, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
320 	  Antw. Europees Parlement op petitie nr. 0724/2005, 3 juli 2006, 4,
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/623/623407/623407en.pdf (consultatie 27 april 
2014); N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, 
Londen, Sweet and Maxwell, 2012, 166; M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Families and the Free Movement Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 4, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014). 
321	  Vr. en Antw. COM betreffende discriminatie van gelijkslachtige paren, vrij verkeer, holebi-rechten en het
EU-stappenplan, 31 augustus 2010, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-
2010-0118+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 10 april 2014); THE EUROPEAN PARLIAMENT’S INTERGROUP ON 
LGBT RIGHTS, European Parliament stands up for same-sex families free movement, www.lgbt-ep.eu/press-
releases/european-parliament-stands-up-for-same-sex-families-free-movement/ (consultatie 10 april 2014). 	  
322	  Vr. en Antw. COM betreffende discriminatie van gelijkslachtige paren, vrij verkeer, holebi-rechten en het
EU-stappenplan, 31 augustus 2010, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-
2010-0118+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 10 april 2014).	  
323	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
324	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
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seksuele geaardheid respecteren. 325 Zij zijn er dus niet toe verplicht om partnerschappen of 

huwelijken van gelijkslachtigen te legaliseren of zelfs te erkennen maar zijn wel verplicht om 

deze partners op dezelfde manier te behandelen als partners van verschillend geslacht, zoals 

eerder besproken. 326  

2. Richtlijn 2004/38 voor EU-Burgers

89. RELEVANTE WETSARTIKELEN - Voor EU-burgers wijst artikel 3 lid 1 van Richtlijn 2004/38

op deze mogelijkheid van vrij verkeer en verblijf: ‘Deze richtlijn is van toepassing ten 

aanzien van iedere burger van de Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat 

dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, 

punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.’327 Artikel 2 van de Richtlijn geeft het 

personeel toepassingsgebied weer: ‘Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan 

onder: 

1) "burger van de Unie": eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit; 2)  "familielid":

a) de echtgenoot; b)  de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de

wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de 

wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de 

voorwaarden van de wetgeving van het gastland is voldaan; … .’ 328 Dit zijn meteen ook de 

belangrijkste bepalingen voor gelijkslachtige koppels in de Richtlijn. 329 Daarnaast rijzen 

325	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
326	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
327	  Artikel 3 lid 1	  Richtlijn 2004/38.	  
328	  Artikel 2	  Richtlijn 2004/38;	  A. R. ZIEGLER, “LGBT Rights and Economic Migration: Will the Liberalisation
of the Movement of Persons in Economic Integration Agreements Increase the Need for Common regional 
Standards Regarding Civil Status Rights?” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and 
Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (219) 231; M. B. BARALDI, 
Freedom, Justice in the EU: Implications of the Hague Programme for Lesbian, Gay, Bisexual and 
Trangsgender Families and their Children, 27, www.rfsl.se/public/family_2_www.pdf (consultatie 17 april 
2014); M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 3, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
329	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 6-7, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
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echter uit de bewoording van deze artikels ook drie moeilijkheden. Zo kan een persoon die 

een gelijkslachtig partnerschap of huwelijk heeft afgesloten en zijn of haar partner wil 

meenemen naar een andere lidstaat geconfronteerd worden met volgende drie situaties: 

huwelijk, geregistreerde partnerschappen en de facto partnerschappen. 330  

90. SITUATIE 1: HUWELIJKEN, WEIGEREN TE ERKENNEN IS DISCRIMINATIE - Een eerste situatie

doet zich voor indien een persoon is getrouwd volgens het recht van zijn of haar land van 

oorsprong met een gelijkslachtige partner. 331 Vraag is of deze partner dan te beschouwen is 

als een ‘echtgenoot’ volgens artikel 2, sub 2, a) van de Richtlijn door de lidstaat naar waar de 

partners trekken. 332 Of mag deze gaststaat weigeren om de definitie toe te passen op de 

gelijkslachtige echtgenoot en zo de toegang van deze partner tot het land weigeren? 333 De 

gaststaat moet de partner beschouwen als een echtgenoot. Een weigering daartoe zou een 

directe discriminatie uitmaken op grond van seksuele geaardheid, wat een schending uitmaakt 

van artikel 21 Handvest van de grondrechten van de EU. 334 Ook overweging 31 van Richtlijn 

2004/38 spreekt over datzelfde verbod. 335 De enige reden van weigering tot erkenning van de 

ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
330	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 63, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014); EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde 
geslacht, vrij verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-homophobia-couples-migration_NL.pdf 
(consultatie 27 april 2014).	  
331	  A. KACZOROWSKA, European Union Law, Abingdon, Routledge, 2013, 628-629.	  
332	  R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, De Grondlijnen van Europees Recht, Kluwer, Deventer, 2006, 361,
voetnoot 220.	  	  
333	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 64, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014).	  
334 	  COM(2009)313 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van vrij verkeer en verblijf of het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 4, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:NL:PDF (consultatie 16 april 2014); 
Artikel 21 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. C 364/3;	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR
FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in 
the EU Member States Part I - Legal Analysis, 66, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-
FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 april 2014).	  
335 Overweging 31 Richtlijn 2004/38: ‘Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en de fundamentele vrijheden 
en neemt met name de beginselen in acht die zijn neergelegd in het Handvest van de grond- rechten van de 
Europese Unie. Het discriminatieverbod van dit Handvest impliceert dat de lidstaten deze richtlijn uitvoeren 
zonder tussen de begunstigden van deze richt- lijn te discrimineren op gronden als geslacht, ras, huids- kleur, 
etnische of maatschappelijke herkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of levensbeschouwing, politieke 
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partner als echtgenoot is immers het gelijk geslacht van de partners, wat ervoor zorgt dat er 

een verschillende behandeling is opgetreden gebaseerd op seksuele geaardheid. Deze is niet te 

rechtvaardigen. 336 Het recht om een ‘echtgenoot’ mee te brengen lijkt daarmee 

onvoorwaardelijk onder artikel 2, sub 2, a) van de Richtlijn. Ook de Europese Commissie 

verdedigt dit standpunt: Bijvoorbeeld interpreteerde Malta de Richtlijn zo dat geen vrij 

verkeer van personen mogelijk was voor personen van hetzelfde geslacht, waarna de 

Commissie Malta op de vingers tikte. 337 Zo stelde de Europese Commissaris voor Justitie, 

Fundamentele Rechten en Burgerschap Viviane Reding in 2010 dat seksuele geaardheid niet 

relevant is bij het uitoefenen van het recht van vrij verkeer van personen: ‘ Under EC law on 

free movement, family members can accompany Union citizens having exercised their right to 

freedom of movement or residence, irrespective of the sexual orientation of the persons 

involved. The exercise by EU citizens of their rights to free movement and residence, as 

provided by EC law, has to be complied with by Member States and does not require that the 

Member States provide in their internal legal order for same-sex unions.’  338  Tevens werd in 

dit antwoord gewezen op de discriminerende factor, zoals dat verboden werd door artikel 21 

Handvest grondrechten EU.  

91. ONDUIDELIJKE BEPALING ‘ECHTGENOOT’ - De weigering tot erkenning beschouwen als een

discriminerende daad in samenhang bekeken met de zienswijze van de Commissie lijkt een 

makkelijk toe te passen oplossing maar er moet rekening worden gehouden met een 

bijkomend probleem: de Richtlijn 2004/38 heeft bij het definiëren van de term ‘familieleden’ 

geen duidelijke bepaling opgenomen die de gaststaat ertoe verplicht gelijkslachtige 

echtgenoten als ‘echtgenoot’ volgens artikel 2 sub a te erkennen. 339 Als gevolg hiervan 

mening of elke andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, grootte van vermogen, afkomst, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid,’; N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in 
the enlarged European Union, Londen, Sweet and Maxwell, 2012, 165.
336	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014).	  
337	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 765. 	  
	  338	  Vr. en Antw.,	  Parlementaire Vraag van een Lid van het Europees Parlement, Oreste Rossi, het antwoord
gegeven door Viviane Reding namens de Commissie, 1 december 2010, 
www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-7422&language=EN	   (consultatie	   27	   aprl	  
2014).	  
339	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 66, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014).	  
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kunnen lidstaten die weigeren een erkenning te geven, zich beroepen op hun openbare orde 

uitzondering of stellen dat de definitie van het huwelijk zo moet worden verstaan als een 

verbondenheid tussen een man en een vrouw. 340 Erkenning blijft zo problematisch. Dit zorgt 

voor een situatie waarin het recht op vrij verkeer van gelijkslachtige personen beperkt wordt 

en op een niet uniforme wijze erkend is in de Europese Unie, wat het tot een bron van 

rechtsonzekerheid maakt. 341 De meerderheid van de lidstaten geeft niet duidelijk weer wat er 

moet gebeuren indien de ‘echtgenoot’ een partner van gelijk geslacht is. Daarnaast bestaat er 

weinig of geen rechtspraak die personen die gebruik van hun vrij verkeer willen maken, 

kunnen helpen. 342  

92. SITUATIE 2: GEREGISTREERDE PARTNERSCHAPPEN - Een tweede vraag stelt zich in de

situatie dat gelijkslachtige partners in een land niet kunnen trouwen maar wel een 

partnerschap kunnen afsluiten. 343 De bewoordingen van artikel 2, lid 2, sub b van de 

Richtlijn lijken te impliceren dat de gaststaat in principe niet verplicht is om geregistreerde 

partners als familielid te erkennen: dit is enkel zo wanneer de wetgeving van het gastland het 

geregistreerde partnerschap gelijkstelt met het huwelijk en aan de voorwaarden van de 

340	  D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, Padstow, T.J. International Ltd, 2013,
551; M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, 
afl. 4, (1075) 1083; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and 
Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 66, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014); H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 12 en 15, 
www.equal-jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 
2014).	  
341	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 67, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014).	  
342	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 67, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014).	  
343	  A. KACZOROWSKA, European Union Law, Abingdon, Routledge, 2013, 631.
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wetgeving van het gastland is voldaan. 344 Op welke manier een gelijkstelling kan gebeuren 

hangt af van de status die de gaststaat aan het geregistreerde partnerschap heeft gegeven.  345   

Hiervoor wordt gekeken naar artikel 2, lid 2 sub b Richtlijn 2004/38: als het gastland het 

geregistreerde partnerschap heeft gelijkgesteld met het huwelijk, dan kan de persoon zich bij 

zijn of haar partner voegen ‘als waren zij getrouwd’. 346 Vraag hierbij is vervolgens wat 

verstaan kan worden onder de term ‘gelijkgesteld’? 347 Deze vraag lijkt anders opgelost te 

worden in de verschillende lidstaten. België heeft met een KB van 7 mei 2008, gewijzigd 

door het KB van 5 juli 2010,  een lijst opgesteld van landen waarin het geregistreerde 

partnerschap een gelijkstelling kent met het huwelijk in artikel 4: ‘Een partnerschap dat 

geregistreerd werd op basis van de wetgeving van een van de hierna vermelde landen, wordt 

beschouwd als zijnde gelijkwaardig met een huwelijk in België: 1° Denemarken; 2° 

Duitsland; 3° Finland; 4° IJsland; 5° Noorwegen; 6° Verenigd Koninkrijk; 7° Zweden.‘ 348 

Wetten omtrent geregistreerde partnerschappen in Denemarken, Nederland, Zweden, Finland, 

.. voorzien in een status die gelijkaardig is aan die van het instituut huwelijk. Duitsland en 

Luxembourg geven daarentegen aan geregistreerde partners wel rechten die gelijkaardig zijn 

aan die van het huwelijk maar er blijven grote verschillen bestaan op wettelijk vlak. 349 

344	  R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, De Grondlijnen van Europees Recht, Kluwer, Deventer, 2006, 361; M.
BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement Directive: 
implementation guidelines, IGLA Europe, 14, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
345	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 1, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
346	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 2, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
347	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 64, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014); M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free 
Movement Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 14, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
348	  Artikel 4 KB 7 mei 2008, BS 13 mei 2008.	  
349	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 14, 
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Slovenië en Portugal geven zeer weinig rechten die een link vertonen met het huwelijk. 350  

Ook in deze tweede situatie betreffende het geregistreerde partnerschap ziet men een 

gelijkaardig probleem terugkomen als bij de eerste situatie omtrent het huwelijk: in de 

voorbereidende werken van de Richtlijn blijkt dat er geen automatische erkenning is van 

partnerschappen tussen paren van gelijk geslacht, wat ook duidelijk terugkomt in de nationale 

wetgevingen. 351 Deze paren zijn afhankelijk van de erkenning in het gastland. Deze situatie 

zorgt voor een belemmering van het vrij verkeer van personen en het recht op non-

discriminatie. 352 Gevolg hiervan is een brede discrepantie in de manier waarop geregistreerde 

partners, verspreid over de Europese Unie, behandeld worden. 353 

93. SITUATIE 3: DE FACTO PARTNERSCHAPPEN - Een derde vraag komt naar voren. Indien het

gastland geen regeling heeft getroffen om het partnerschap gelijk te stellen met het huwelijk, 

is de regeling omtrent de facto partnerschappen van toepassing: de gaststaat is dan niet 

verplicht om een automatisch recht op binnenkomst en verblijf te verlenen. 354 Indien er van 

deze situatie sprake is, wil dat niet zeggen dat zij zomaar het bestaan van partnerschappen, 

regelmatig afgesloten in andere lidstaten, mogen negeren. 355 In dat geval is artikel 3, lid 2 

www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
350	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 14, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
351	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 17, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
352	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 17, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
353	  N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, Londen,
Sweet and Maxwell, 2012, 165. 	  
354	  Artikel 3 lid 2	  Richtlijn 2004/38; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET,
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal 
Analysis, 68, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  
(consultatie 22 april 2014).EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van 
hetzelfde geslacht, vrij verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 2, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-homophobia-couples-migration_NL.pdf 
(consultatie 27 april 2014).	  
355	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination 
on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 69, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014).	  
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Richtlijn 2004/38 van toepassing en moet het gastland binnenkomst en verblijf 

vergemakkelijken van personen die ofwel inwonend zijn bij de unieburger, ofwel wegens 

gezondheidsredenen de persoonlijke verzorging van deze burger nodig hebben ofwel voor 

partners die een deugdelijk bewezen duurzame relatie hebben met de Unieburger. 356 

Opnieuw zorgt de vage verwoording van dit artikel voor een verschillende implementatie 

ervan in de lidstaten van de EU. 357 Wat wel duidelijk is volgens het Europees Parlement is 

dat wanneer een partnerschap geregistreerd is, dit automatisch voor een duurzame relatie 

zorgt. 358 Toch is het zo dat Staten, doordat ze enkel binnenkomst en verblijf van deze 

personen moeten vergemakkelijken, in deze situaties geen automatisch recht op binnenkomst 

en verblijf moeten voorzien. 359 Dit kan een procedureel obstakel vormen voor deze partners 

en zou de beslissing te verhuizen binnen de EU in sterke mate kunnen beïnvloeden. 360 Zo’n 

nadelige situatie kan dan een daadwerkelijk obstakel vormen voor het recht van vrij verkeer 

van personen. 361  

94. TABEL - Ter verduidelijking van de drie bovenstaande beschreven situaties geeft figuur 4

(infra) deze regelingen van Richtlijn 2004/38 schematisch weer. 

356	  Artikel 3 lid 2 richtlijn 2004/38; D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, European Union Law, Cambridge,
Cambridge University Press, 2010, 466; D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, 
Padstow, T.J. International Ltd, 2013, 552; M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 
Families and the Free Movement Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 17, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
357	  H. TONER, “Migration Rights and Same-Sex Couples in EU Law: A Case Study” in A. SCHUSTER (eds.),
Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria 
Udinese, 2011, (285), 289; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, 
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I - Legal 
Analysis, 70, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  
(consultatie 22 april 2014).  
358	  Antw. Europees Parlement op petitie nr. 0724/2005, 3 juli 2006, 4,
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/623/623407/623407en.pdf (consultatie 27 april 
2014).	  
359	  N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, Londen,
Sweet and Maxwell, 2012, 165.	  
360	  N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, Londen,
Sweet and Maxwell, 2012, 165.	  
361	  N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, Londen,
Sweet and Maxwell, 2012, 165.	  	  
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Figuur 4: Verplichtingen van de gastlidstaat volgens Richtlijn 2004/38 362 
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362	  Dit schema kan in een engelstalige versie worden teruggevonden in volgende bronnen: EUROPEAN UNION
AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 
Orientation in the EU Member States Part I - Legal Analysis, 65, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/192-FRA_hdgso_report_Part%201_en.pdf  (consultatie 22 
april 2014); M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free 
Movement Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 9, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014). 
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3. Richtlijn 2003/86 inzake gezinshereniging voor onderdanen van derdelanden

95. GEZINSHERENIGING - Deze richtlijn is toepasselijk wanneer zowel de ene als de andere

partner afkomstig is van een derdeland en daar onderdaan van is. Indien één van deze 

personen zich op een legale manier op het grondgebied van een lidstaat van de EU bevindt, 

kan deze aan de hand van deze richtlijn vragen gezinshereniging mogelijk te maken. Jammer 

genoeg zijn lidstaten niet verplicht gezinshereniging ook mogelijk te maken voor partners die 

een geregistreerd partnerschap hebben afgesloten. 363  Het begrip gezinslid inzake het 

gezinsherenigingsrecht met derdelands onderdanen heeft namelijk enkel betrekking  op de 

minderjarige kinderen en de echtgenoten. 364 Het wettelijk regime geeft immers niet dezelfde 

garanties voor gelijkslachtige echtgenoten als voor echtgenoten van verschillend geslacht. 365 

4. Uitzondering van openbare orde

96. BIJKOMENDE VRAAG - Inzake de theorie omtrent het vrij verkeer van personen stelt zich

een bijkomende vraag: kunnen lidstaten de openbare orde exceptie inroepen om een 

weigering tot erkenning te legitimeren volgens artikel 27 Richtlijn 2004/38? 366  

97. BEGRIP OPENBARE ORDE - Alvorens op deze vraag te antwoorden wordt stilgestaan bij het

begrip ‘publieke orde’. L. VAIGÉ noemt het ‘the saving clause for various occasions where 

private relations move across the borders and relate to the norms of legal systems that are so 

dissimilar that application of the norms of legal systems would cause great distress to 

authorities of another state.’ 367  Een Franse definitie van AUDIT en D’AVOUT is dan ‘une 

notion fonctionelle, permettant de sauvegarder l’harmonie et l’ordre interne menacée par 

l’application d’une loi étrangère pas trop éloignée des conceptions locales. Son intervention 

363	  EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS FRA FACTSHEET, Paren van hetzelfde geslacht, vrij 
verkeer van EU-burgers, migratie en asiel, 2, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1225-Factsheet-
homophobia-couples-migration_NL.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
364	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 21, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
365	  Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, Pb.L. 3
oktober 2003, 12-18 en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:NL:PDF (consultatie 27 april 2014); T. 
E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER 
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 247.  
366 H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 12, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).
367	  L. VAIGÉ, “Legal Recognition of Same-Sex Marriages in Lithuania and the Orde Public Exception”, in A.
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (271), 275.  	  
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étant liée au contenu de n’importe quelle loi étrangère susceptible d’être reconnue 

applicable, l’ordre public est par nature indéterminé. 368  

98. VOORWAARDEN INROEPEN OPENBARE ORDE ARGUMENT - Artikel 27 lid 1 Richtlijn 2004/38
stelt het volgende: ‘Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de 

vrijheid van verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun 

nationaliteit, beperken om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische doeleinden worden 

aangevoerd.’369 De reden om een maatregel van beperking te nemen in het licht van de 

openbare orde of openbare veiligheid moeten echter wel in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel en mogen uitsluitend het gedrag van de betrokkene betreffen. 370 

Beperkende maatregelen moeten dus noodzakelijk en proportioneel zijn: 371 Artikel 27 lid 2, 

lid 2  Richtlijn 2004/38 gaat verder en bepaalt dat het gedrag van de betrokkenen ‘een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

samenleving moet vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die 

verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd.’372 De 

bedreiging bestaat vaak indien er een strafrechtelijk misdrijf is begaan. 373  

99. EVENWICHT, OF NIET- GELEGITIMEERDE BEPERKING VAN VRIJ VERKEER? - Richtlijn 2004/38

blijkt een evenwicht te hebben gevonden tussen het recht van vrij verkeer en verblijf en het 

recht van staten om zich te beroepen op de publieke orde en op deze manier bepaalde 

personen buiten hun grenzen te houden. Aangezien het inroepen van de publieke orde aan 

verschillende voorwaarden moet voldoen, lijkt dit legitiem. Toch roepen staten soms 

elementen in die eerder een algemene preventieve reden hebben in plaats van gericht te zijn 

368	  B. AUDIT en L. D’AVOUT, Droit International Privé, Parijs, Economica, 2013, 330-331.	  
369	  Artikel 27. 1 Richtlijn 2004/38; D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law,
Padstow, T.J. International Ltd, 2013, 627; R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, De Grondlijnen van Europees 
Recht, Kluwer, Deventer, 2006, 363.	  
370	  Artikel 27. 2, lid 1 Richtlijn 2004/38;  D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law,
Padstow, T.J. International Ltd, 2013, 627; R. BARENTS en L.J. BRINKHORST, De Grondlijnen van Europees 
Recht, Kluwer, Deventer, 2006, 363.	  
371 	  A. KACZOROWSKA, European Union Law, Abingdon, Routledge, 2013, 747; F. ROSSI DAL POZZO,
Citizenship Rights and Freedom of Movement in the European Union, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2013, 80; 
T. DELVA, I. RYCKBOST, D. STERCKX, A. VAN BOSSUYT en A. VERMEERSCH, Zo werkt Europa na Lissabon, 
Heule, UGA, 239.	  
372	  Artikel 27. 2, lid 2 Richtlijn 2004/38.	  
373	  A. JANOSI, Public Security, Public Policy and Public Health as Potential Grounds for imposing Restrictions 
on the Right of Free Movement of Persons, 1, 
www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/evropa/janosi_andrea.pdf (consultatie 16 april 2014). 
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op het gedrag van een specifieke persoon om de fundamentele belangen van hun samenleving 

te beschermen.  Dat kan gezien worden als een niet-gelegitimeerde beperking van het vrij 

verkeer van personen. Indien dit het geval is kan het Hof van Justitie de lidstatelijke IPR-

regels aan de kant schuiven. Voorbeeld van een geval waarin dit gebeurde is de zaak Grunkin- 

Paul. 374   

100. VOORBEELD ONGELIMITEERDE WEIGERING: FAMILIENAAM - In het arrest Grunkin-Paul 

van het Hof van Justitie ging het om een in Denemarken geboren kind Leonhard Matthias 

Grunkin-Paul met Duitse nationaliteit van de ouders Paul en Grunkin, die tevens de Duitse 

nationaliteit hadden. 375  In de Deense geboorteakte werd de achternaam van het kind 

opgenomen als Grunkin-Paul. 376  Bij een terugkeer naar Duitsland weigerde de Duitse 

burgerlijke stand deze dubbele achternaam te erkennen omdat dat dit in het Duitse recht niet 

mogelijk was volgens §10 EGBGB: iemands familienaam moest immers geregeld worden 

door de staat waarvan deze persoon de nationaliteit bezat. 377 Aangezien het kind de Duitse 

nationaliteit bezat was §10 EGBGB van toepassing. De ouders van het kind stapten naar de 

rechter omdat volgens hun het recht op vrij verkeer en verblijf was geschonden en dat er 

sprake was van een discriminatie op basis van nationaliteit. Hoewel er volgens het Hof geen 

sprake kon zijn van een zodanige discriminatie, 378 was er wel een belemmering ontstaan van 

het vrij verkeer: ‘Wanneer iemand verplicht wordt om in de lidstaat waarvan hij de 

nationaliteit bezit, een andere naam te dragen dan de naam die reeds in de lidstaat van 

geboorte en verblijf is gegeven en ingeschreven, kan dit de uitoefening van het in artikel 18 

EG vastgelegde recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, 

belemmeren.’ 379 De reden hiervoor is namelijk dat het kind zowel een dubbele familienaam 

Grunkin-Paul als een enkele familienaam, ofwel Paul ofwel Grunkin, gegeven door Duitsland 

zou hebben, wat zeer moeilijk zou zijn om zijn identiteit te kunnen bewijzen bij een reis naar 

374	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1081; H. TONER, “Migration Rights and Same-Sex Couples in EU Law: A Case Study” in A. 
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (285), 304; H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen 
binnen de Europese Unie, 12, www.equal-jus.eu/sites/equal-
jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014). 
375	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §5.
376	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §6.	  
377	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §7.	  
378	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §19.	  
379	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §22.	  
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een andere lidstaat. 380 Het kind zou op die manier verdacht kunnen worden van valse 

verklaringen te geven omtrent zijn identiteit en geconfronteerd worden met tal van andere 

praktische problemen. 381 In het tijdperk na 9/11 zou dit ernstige gevolgen kunnen hebben 

voor het kind, zoals aangewezen door de Advocaten-Generaals. 382 Het Hof stelde niet alleen 

dat er een beperking  van het vrij verkeer van personen was opgetreden maar tevens dat er 

geen specifieke reden was aangevoerd door Duitsland over de reden waarom er bezwaar zou 

kunnen bestaan tegen de erkenning van de familienaam Grunkin-Paul, zoals bijvoorbeeld het 

in strijd zijn van deze naam met de Duitse openbare orde. 383 

101. GELIJKSLACHTIGE RELATIES ALS INGAAND TEGEN OPENBARE ORDE - Het probleem van 

weigering tot erkenning blijft niet bij de weigering van achternamen. De verschillende 

lidstaten zijn vrij om de begrippen openbare orde en openbare veiligheid zelf in te vullen naar 

gelang van hun behoeften, 384 Gevolg hiervan is dat het begrip ‘openbare orde’ in elke lidstaat 

anders zal zijn en kan veranderen van tijdperk tot tijdperk. 385 Een duidelijke omschrijving 

van wat onder de begrippen ‘orde’ en ‘veiligheid’ valt is dus van groot belang. Vooral van 

belang voor dit thesisonderwerp is dat onder openbare orde kan worden verstaan het 

voorkomen van verstoring van de sociale orde. 386 Sommige landen zullen zo inroepen dat het 

erkennen van een geregistreerd partnerschap of gelijkslachtig huwelijk hun sociale orde kan 

verstoren omdat deze landen geen huwelijk of partnerschap in hun wetgevingen hebben 

opgenomen. 387 Maar kunnen landen zich wel op zulk argument beroepen? Er ontstond een 

debat rond de vraag of lidstaten een public policy concept konden inroepen om een 

380	  T. CORTHAUT, EU ordre public, onuitg. doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2009, 94.	  
381	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §23-29.	  
382	  T. CORTHAUT, EU ordre public, onuitg. doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2009, 94.	  
383	  HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, §38.	  
384 	  COM(2009)313 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van vrij verkeer en verblijf of het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 11, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:NL:PDF (consultatie 16 april 2014). 
D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, Padstow, T.J. International Ltd, 2013, 628.	  
385 	  COM(2009)313 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van vrij verkeer en verblijf of het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 11, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:NL:PDF (consultatie 16 april 2014). 
D. EDWARD en R. LANE, Edward and Lane on European Union Law, Padstow, T.J. International Ltd, 2013, 628.	  
386 	  COM(2009)313 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
betreffende richtsnoeren voor een betere omzetting en toepassing van vrij verkeer en verblijf of het grondgebied 
van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 11, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:NL:PDF (consultatie 16 april 2014). 
387	  T. CORTHAUT, EU ordre public, onuitg. doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2009, 96.	  
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buitenlands afgesloten huwelijk of partnerschap tussen gelijkslachtigen te weigeren. 388 Het 

HvJ zal om te antwoorden op deze vraag moeten nagaan of de door de lidstaat ingeroepen 

reden van weigering wel complementair is met de Europese rechtsorde. 389 Dat zal afhangen 

van de argumenten waarop  de lidstaat in kwestie zich staaft.  

102. ARGUMENTEN OM OPENBARE ORDE IN TE ROEPEN … - Argumenten waarop lidstaten zich 

vaak beroepen zijn onder andere het beschermen van het traditionele concept van het 

huwelijk, dat soms bescherming geniet van de Grondwet. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken 

worden naar de Grondwet van Litouwen. 390 Tevens beargumenteren lidstaten dat weigering 

tot erkenning geen schending uitmaakt  van mensenrechten. 391 Bij dit eerste argument, 

gebaseerd op het respect voor het traditionele familieleven en huwelijk, moet worden 

gezegd dat dit inderdaad niet geheel incompatibel is met de Europese rechtsorde omdat artikel 

9 van het Handvest van de grondrechten van de EU stelt dat de lidstaten hiertoe bevoegd zijn: 

‘Het recht te huwen en het recht een gezin te stichten worden gewaarborgd volgens de 

nationale wetten die de uitoefening van deze rechten beheersen.’392  

103. … MAAR DISCRIMINATIE - Als het argument van de staat echter gebaseerd is op een 

homofobe houding zal dat niet in overeenstemming zijn met het principe van non-

discriminatie op grond van seksuele geaardheid, zoals is vastgelegd in artikel 21 van het 

Handvest. De uitspraak in de zaak Karner v. Oostenrijk doet ons op dat vlak herinneren dat in 

een argument ter bescherming van het behoud van de traditionele gezinswaarden, gemakkelijk 

een discriminatie kan worden teruggevonden ten aanzien van holebi’s die niet objectief te 

legitimeren valt. 393   

104. … MAAR STRIKTE OPVATTING DOOR WEDERZIJDS VERTROUWEN - Ten tweede stelt het 

arrest van Duyn meer specifiek dat een public policy argument aangenomen door nationale 

wetgevingen als rechtvaardiging van een uitzondering op het grondbeginsel van het vrij 

388	  M. BELL, “Holding Back the Tide? Cross-Border Recognition of Same-Sex Partnerships within the European
Union”, ERPL 2004, (613) 627.	  	  
389	  T. CORTHAUT, EU ordre public, onuitg. doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2009, 332.	  
390	  L. VAIGÉ, “Legal Recognition of Same-Sex Marriages in Lithuania and the Orde Public Exception”, in A.
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (271), 273.  	  
391	  K. BOELE-WOELKI, “The Legal Recognition of Same-Sex Relationships Within the European Union”,
Tul.L.Rev. 2008, afl. 82, (1949) 1964.	  
392	  Artikel 9 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. C 364/3.
393  EHRM 27 juli 2003, n° 40016/98, Karner v. Oostenrijk,
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61263#{"itemid":["001-61263"]} (consultatie 16 
april 2014).	  	  
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verkeer van werknemers in beginsel wel mogelijk is maar tevens strikt moeten worden 

opgevat, zodat de strekking ervan kan onderworpen worden aan de controle van de 

gemeenschapsinstellingen. 394  Een eenzijdige bepaling ervan door de lidstaten lijkt dan 

verregaand. 395  Hoewel een beoordelingsmarge aan de lidstaten is gegeven, omdat de 

specifieke omstandigheden, die lenen tot het inroepen van het argument van de publieke orde, 

naar land en tijd verschillend kunnen zijn, 396 moeten lidstaten hierbij toch een principe van 

wederzijds vertrouwen in acht nemen. 397 Een principe van loyale samenwerking kan 

rekening houdend met dit argument geschonden zijn door een voorafgaande weigering tot 

erkenning ingevolge van artikel 4 lid 4 VEU. Dit artikel stelt dat: ‘De lidstaten de vervulling 

van de taak van de Unie moeten vergemakkelijken en zich moeten onthouden van alle 

maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen 

brengen.’Het principe van wederzijds vertrouwen verzwakte met andere woorden in zekere 

mate de mogelijkheid voor een lidstaat om redenen van publieke orde en veiligheid in te 

roepen. 398 Het louter inroepen door een staat dat de nationale regels, die geen geregistreerd 

partnerschap of gelijkslachtig huwelijk toelaten, geschonden zijn is niet voldoende om een 

schending uit te maken van de publieke orde van dat land. Dat vereist immers volgens de 

arresten  Regina v. Pierre Bouchereau en Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien 

het ‘bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel 

belang van de samenleving aantast’. 399 Indien een lidstaat dan een publieke orde argument 

inroept om een erkenning van een partnerschap of huwelijk tussen gelijkslachtigen te 

erkennen, doet het dat hoogstwaarschijnlijk niet omdat dat koppel een werkelijke en 

genoegzame ernstige bedreiging vormt voor de staat maar om haar eigen wetten te 

beschermen tegen een indringing door het buitenlandse wettelijke concept van geregistreerd 

partnerschap of gelijkslachtig huwelijk. Zo vreest de lidstaat dat de erkenning van dergelijke 

buitenlandse statuten ertoe zal leiden dat de eigen traditionele wetten zullen moeten aangepast 

394 HvJ	  C-41/74, Van Duyn v. Home Office, 1974, §18; A. JANOSI, Public Security, Public Policy and Public 
Health as Potential Grounds for imposing Restrictions on the Right of Free Movement of Persons, 3, 
www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/evropa/janosi_andrea.pdf (consultatie 16 april 2014).	  
395	  HvJ C-36/02, Omega v. Oberbürgemeisterin des Bundesstadt Bonn, 2004, §30.	  
396	  HvJ	  C-41/74, Van Duyn v. Home Office, 1974, §18.	  
397	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1083.	  
398	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1083-1084.	  
399 	  HvJ C-30/77, Regina v. Pierre Bouchereau, 1977, §35;  HvJ C-208-09, Sayn-Wittgenstein v. 
Landeshauptmann von Wien, 2010, §86; A. JANOSI, Public Security, Public Policy and Public Health as 
Potential Grounds for imposing Restrictions on the Right of Free Movement of Persons, 6, 
www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/evropa/janosi_andrea.pdf (consultatie 16 april 2014).	  
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worden en het ‘heilige’ instituut van het huwelijk aangetast raakt. 400 Hoewel het inderdaad zo 

is dat een staat vanwege haar soevereiniteit niet verplicht kan worden een geregistreerd 

partnerschap of huwelijk te legaliseren, lijkt het voor discussie vatbaar dat het argument ter 

bescherming van het traditionele huwelijk en de eigen wetgeving een legitieme reden is om 

het buitenlandse geformaliseerde en wettelijke huwelijken of partnerschappen te weigeren.  

105. ... MAAR PROPORTIONALITEITSVEREISTE - Ten derde moet het argument dat de lidstaat 

heeft ingeroepen voor de weigering tot erkenning proportioneel zijn waardoor er sprake is van 

een proportionaliteitstest. 401 De weigering kan dan enkel gerechtvaardigd zijn indien zij 

‘gebaseerd is op objectieve overwegingen en evenredig is aan de nagestreefde legitieme 

doelstelling.’ 402 Dit heeft tot gevolg dat de banden van het koppel met het land waarin zij  

een partnerschap of huwelijk hebben afgesloten zaak per zaak moeten worden nagegaan. 

Indien bijvoorbeeld nauwe banden bestaan met de staat waar deze status is afgesloten, kan 

eerder worden gepleit voor een erkenning van het partnerschap of het huwelijk, terwijl 

omstandigheden die erop wijzen dat er geen nauwe band is met het land van registratie en er 

eerder aan forumshopping is gedaan door het koppel, wel een weigering zouden kunnen 

legitimeren. 403 Een lidstaat die bijvoorbeeld gelijkslachtige partnerschappen in haar nationaal 

recht zelf erkent kan zich dan weer niet beroepen op de openbare orde in de zin van het IPR 

om buitenlandse aangegane partnerschappen te weigeren. 404 

106. TUSSENCONCLUSIE OPENBARE ORDE EXCEPTIE - Uit bovenstaande redeneringen blijkt dat 

het inroepen van het publieke orde argument voor een lidstaat niet zo gemakkelijk blijkt en 

een verplichting tot erkenning van buitenlandse statussen mogelijk zou moeten zijn volgens 

het Europese recht. Hierbij kan worden gedacht aan de mogelijkheid tot het inroepen van 

artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de EU. 405 Daarnaast moeten lidstaten 

400	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1084.	  
401	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4,  (1075) 1083-1084; T. CORTHAUT, EU ordre public, onuitg. doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2009, 334.	  
402 HvJ C-353/06, Grunkin Paul, 2008, § 29.	  
403	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1083-1084, voetnoot 42. 	  
404	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 15, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014); M. 
MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl. 4, 
(1075) 1085.	  
405	  	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4,  (1075) 1085.	  
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rekening houden met het principe van wederzijds vertrouwen en moet voldaan worden aan 

een proportionaliteitstest. Toch zal uiteindelijk de beslissing tot het bekomen van een principe 

van wederzijdse erkenning afhangen van het HvJ of het EHRM: het zal moeten stellen onder 

welke omstandigheden een verplichting tot erkenning van buitenlandse relaties bestaat. 406  

Lidstaten kunnen zich in bochten wringen om de openbare orde exceptie toch in  te roepen in 

geval van erkenning van partnerschappen of huwelijken van gelijkslachtige koppels.  

5. Conclusie Richtlijn 2004/38 en 2003/86

107. VAN STATE OF ORIGIN NAAR STATE OF DESTINATION? OVERGANG NAAR EEN PRINCIPE VAN 

WEDERZIJDSE ERKENNING - Concluderend kunnen we stellen dat hoewel het vrij verkeer van 

personen binnen het grondgebied van de EU een grondrecht is, zoals dat blijkt uit artikel 45 

van het EU Charter en het arrest Lassal, en artikel 21 van datzelfde charter een verbod op 

discriminatie op vlak van seksuele geaardheid instelt, er toch een mate van rechtsonzekerheid 

blijft bestaan indien de gelijkslachtige echtgenoten of geregistreerde partners erkend zijn in 

één lidstaat maar naar een andere lidstaat trekken. 407 We zien immers problemen indien de 

lidstaten deze Richtlijn niet correct implementeren. Daarnaast kan men zich de vraag stellen 

of de bepalingen van deze Richtlijn wel voldoen aan de noden van gelijkslachtige koppels. 408 

Inzake de terminologie is het niet altijd zeker of getrouwde koppels van gelijk geslacht onder 

de term ‘echtgenoot’ vallen,  erkenning kan worden geweigerd op basis van de theorie van 

openbare orde, enzovoort. Het lijkt waarschijnlijk dat een zodanige problematische situatie, 

die de Richtlijn niet volledig kan oplossen, nog voor de rechtbanken zal komen. 409 Zo is de 

beslissing genomen in het arrest Reed van 1986 reeds meer dan 20 jaar geleden en is het 

beargumenteerbaar dat de term ‘echtgenoot’ door wettelijke en sociale evolutie een meer 

406	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1085.	  
407	  H. VERSCHUEREN, LGB’S en het Vrij Verkeer van Personen binnen de Europese Unie, 27, www.equal-
jus.eu/sites/equal-jus.eu/files/2_Verschueren_vrij%20verkeer%20LGB.pdf (consultatie 27 april 2014).	  
408	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 23, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
409	  D. CHALMERS, G. DAVIES en G. MONTI, European Union Law, Cambridge, Cambridge University Press,
2010, 466. 	  
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liberale invulling zou moeten krijgen. 410 Andere bestaande problemen zijn ondere andere dat 

geregistreerde partners het oordeel van het gastland moeten afwachten opdat zij hun recht van 

vrij verkeer kunnen uitoefenen en dat partners zonder een wettelijke status omtrent hun relatie 

een deugdelijke duurzame relatie moeten bewijzen opdat de gastlidstaat hun binnenkomst en 

verblijf zou vergemakkelijken. Er is dan sprake van een ‘State of destination’ principe waarbij 

een gelijkslachtig koppel moet voldoen aan de wetgeving van twee lidstaten: de lidstaat van 

oorsprong en de gastlidstaat. 411 Dit is een ‘double regulation requirement’ die een schending 

uitmaakt van het vrij verkeer van personen. 412 Daarom lijkt een betere manier om dit 

probleem aan te pakken over te schakelen op een ‘State of origin’ principe en wederzijdse 

erkenning van buitenlandse akten.   

Hoofdstuk 2: Wederzijdse erkenning van buitenlandse akten of gevolgen van akten van 

de burgerlijke stand 

Titel 1: Wat is wederzijdse erkenning? 

108. WEDERZIJDSE ERKENNING ALS OPLOSSING? - Als oplossing voor de problemen die 

ontstaan ten gevolge van het ‘State of destination’ prinicipe zou het beter zijn over te 

schakelen op een ‘State of origin’ principe. Dat houdt in dat eenmaal een koppel een wettelijk 

huwelijks- of partnerschapsstatuut heeft bekomen in een van de lidstaten, bv Engeland, en dat 

koppel nadien wil verhuizen naar een andere lidstaat, bv Bulgarije, deze lidstaat op haar beurt 

verplicht is de Engelse status van het koppel te accepteren. 413 Zo zal Bulgarije ten eerste de 

410	  N. ROGER, R. SCANELL en J. WALSH, Free movement of persons in the enlarged European Union, Londen,
Sweet and Maxwell, 2012, 165.	  
411	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 24, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
412	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 24, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
413	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 24, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
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status niet kunnen onderwerpen aan een onderzoek dat kijkt of wel voldaan is aan de 

toepasselijke Bulgaarse wetten en kan het ten tweede aan het koppel geen bijkomende 

vereisten opleggen waaraan voldaan moet worden om een recht op vrij verkeer en verblijf te 

verkrijgen. 414 Er is sprake van een wederzijdse erkenning of mutual recognition van 

burgerlijke statussen: het toepassen van dit ‘State of origin’ principe heeft dan tot gevolg dat 

de overdraagbaarheid of verplaatsbaarheid van deze  burgerlijke status mogelijk is. 415 Het 

voordeel van het principe van wederzijdse erkenning is dus dat het een flexibel mechanisme 

voorziet om nationale wetgevingen te coördineren op een vlak waar complete harmonisatie 

onmogelijk is gebleken. 416 De EU is immers niet bevoegd om het materieel familierecht van 

de lidstaten te harmoniseren. 417 

Titel 2: Wettelijke grondslag? 

109. MAAR GEEN WETTELIJK INSTRUMENT DAT WEDERZIJDSE ERKENNING OPLEGT - Theoretisch 

gezien is wederzijdse erkenning een goede oplossing. Toch staat Europa voor een probleem. 

Vandaag is er geen Europese wetgeving die wederzijdse erkenning van gelijkslachtige 

huwelijken of partnerschappen oplegt. 418  

110. HEIL IN ARTIKEL 81 VWEU? - Ondanks het feit dat de EU geen bevoegdheden heeft in 

familiezaken, is artikel 81 VWEU toch van toepassing in civiele zaken met 

grensoverschrijdende elementen. 419 Indien een grensoverschrijdende situatie zich voordoet, 

w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
414	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 24, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
415	  M. MELCHER, “Private International Law and Registered Partnerships: An EU Perspective”, ERPL 2012, afl.
4, (1075) 1085.	  
416	  M. BELL, “Holding Back the Tide? Cross-Border Recognition of Same-Sex Partnerships within the European
Union”, ERPL 2004, (613) 628.	  
417	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 13, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
418	  Antw. Europees Parlement op petitie nr. 0724/2005, 3 juli 2006, 2,
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/623/623407/623407en.pdf (consultatie 27 april 
2014).	  
419	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
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kan de Raad, om tot de goede werking van de interne markt  te komen, besluiten een 

bijzondere wetgevingsprocedure in te stellen die ‘een justitiële samenwerking, die berust op 

het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen en buitengerechtelijke 

bepalingen’ zal proberen te realiseren.  420 Een voorbeeld van een instrument dat langs deze 

weg is tot stand gekomen is de Brussel IIbis verordening, die van toepassing is in civiele 

zaken betreffende echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed, nietigverklaringen van het 

huwelijk en ouderlijke verantwoordelijkheden. 421 Deze verordening geeft echter niet de 

mogelijkheid aan koppels die naar een andere lidstaat trekken om hun familiestatus daar te 

behouden of te laten erkennen. 422 Gelijkslachtige getrouwde en geregistreerde parters zijn 

dus niet door deze verordening geholpen, aangezien deze niet over huwelijken of 

partnerschappen gaan maar enkel over de afwikkeling ervan. Noch de  Rome III verordening, 
423 noch andere bestaande verordeningen zoals Verordening nr. 4/2009 inzake 

onderhoudsverplichtingen, 424 regelen de wederzijdse erkenning van huwelijken in Europa. 425  

Titel 3: Voordelen van wederzijdse erkenning 

111. NATIONALE WETGEVING BLIJFT INTACT & POSITIEF EFFECT OP VRIJ VERKEER - Ondanks 

het feit dat vandaag nog geen verordening in deze materie is aangenomen heeft de EU, zoals 

eerder vermeld, wel de bevoegdheid om een wettelijk instrument aan te nemen dankzij artikel 

Universitaria Udinese, 2011, (241) 250; L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages 
originating from member states according to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 757. 	  
420	  Artikel 81 lid 1 en 3 VWEU.
421 Artikel 1 lid 1, a) Verord.Raad (EG) nr. 2201/2003, 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de 
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000   Pb. L. 23 december 2003, afl. 
338, 0001 – 0029; B. VERSCHRAEGEN, “The Right to Private and Family Life, The Right to Marry and to Found 
a Family and The Prohibition of Discrimination” in K. BOELE-WOELKI en A. FUCHS (eds.), Legal Recognition of 
Same-Sex Relationships in Europe, Antwerpen, Intersentia, 2012, (255-270) 267. 	  
422	  F. SWENNEN, “Atypical Families in EU (Private International) Family Law” in J. MEEUSEN, M. PERTEGAS, G.
STRAETMANS en F. SWENNEN (eds), International family law for the European Union, Antwerpen, Intersentia, 
2007, (389) 395-396; L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from 
member states according to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767.	  
423	  Verord.Raad (EU) nr. 1259/2010, 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het
toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb.L. 343/10.	   
424	  Verord.Raad (EG) nr. 4/2009, 18 december 2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van 
onderhoudsverplichtingen, Pb.L. 7/1.	  
425Antw. Europees Parlement op petitie nr. 0724/2005, 3 juli 2006, 2,
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/623/623407/623407en.pdf (consultatie 27 april 
2014); L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states 
according to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 757; T. E. LAGRAND, “Mutual 
Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: 
Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (241) 
250.	  
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81 VWEU. 426 In de huidige situatie van afwezigheid van geharmoniseerde regels omtrent 

Europees familierecht, lijkt een wettelijk instrument dat het principe van wederzijdse 

erkenning aanneemt immers een geschikte stap voorwaarts in het doorbreken van 

moeilijkheden die ondervonden worden op het vlak van het vrij verkeer als gevolg van een 

weigering van erkenning van gelijkslachtige huwelijken en partnerschappen. 427 Ten eerste 

omdat lidstaten door het aannemen van een wederzijds erkenningsprincipe niet verplicht 

worden hun nationale wetgeving inzake familierecht te wijzigen: de gastlidstaat moet enkel 

controleren of het huwelijk of partnerschap in de lidstaat van oorsprong wettelijk tot stand is 

gekomen. 428 Ten tweede zou het de goede werking van de interne markt en het vrij verkeer 

van personen bevorderen, waarmee lidstaten in principe weinig moeilijkheden zouden moeten 

ondervinden. Daarentegen is een aanpak die stelt dat het vrij verkeer van gelijkslachtige 

getrouwde of geregistreerde partners een schending is van het principe van non-discriminatie, 

zoals eeder besproken, minder geschikt: lidstaten kunnen hiertegen gemakkelijker weerstand 

bieden. 429 De non-discriminatieleer heeft wel de weg opengemaakt voor verdere evoluties, 

zoals het bespreken van de mogelijkheid tot invoering van een wederzijds erkenningsprincipe. 

112. LAW OF SMALL CHANGE - Deze eerste stap van het aannemen van wederzijdse erkenning 

kan op zijn beurt weer de weg banen voor verdere stappen die discriminatie op basis van 

seksuele geaardheid kunnen tegengaan binnen de EU. Zo stelt WAALDIJK dat via de theorie 

van ‘Law of Small Change’ vooruitgangen geboekt kunnen worden: deze stelt immers dat 

‘any legislative change advancing the recognition and acceptance of homosexuality will only 

be enacted, if that change is either perceived as small, or if that change is sufficiently reduced 

in impact by some accompanying legislative ‘small change’ that reinforces the condemnation 

of homosexuality’. 430 De verwachte positieve ontwikkelingen ten gevolge van wederzijdse 

426	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 757; T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of 
Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual 
Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (241) 250. 
427	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 251.	  
428	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 251.	  
429	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 251-252.	  
430	  K. WAALDIJK, “Small Change: How the Road to Same-Sex Marriage Got Paved in the Netherlands”, in R.
WINTEMUTE en M. ANDENEAS (eds.), Legal recognition of Same-Sex Partnerships: A Study of National, 
European and International Law, Antwerpen, Intersentia, 2001, (437) 440.	  	  
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erkenning in samenwerking met ‘the law of small change’ zijn onder andere legislatief: 

andere lidstaten zullen misschien hun wetgevingen omtrent het verbod op het homohuwelijk 

of partnerschappen wijzigen eens zij de positieve gevolgen ervan hebben gezien na 

wederzijdse erkenningen van buitenlandse statuten. Ook dit kan een emanciperend effect 

hebben op de EU-burgers zelf: door de invoering van holebivriendelijke wetgeving geven de 

overheden een sterk signaal naar de bevolking dat holebi’s en de door hun aangegane relaties 

gelijk zijn aan deze van koppels van verschillend geslacht. 431 Daarbij moet echter opgemerkt 

worden dat het niet de bedoeling kan zijn dat lidstaten zich beroepen op een openbare orde 

exceptie die louter gebaseerd is op het feit dat de personen echtgenoten of partners zijn van 

hetzelfde geslacht. 432 

Titel 4: Waarom moeten lidstaten dan wederzijdse erkenning accepteren? 

113. Vraag daarbij is hoe lidstaten die geen vorm van partnerschap of huwelijk voor 

gelijkslachtigen hebben voorzien, warm gemaakt kunnen worden voor het invoeren van een 

principe van wederzijdse erkenning?  

114. CIVIELE STATUS - Ten eerste zou het principe van wederzijdse erkenning niet alleen 

toepasselijk kunnen zijn bij de erkenning van gelijkslachtige partnerschappen of huwelijken 

maar ook in andere zaken betreffende de civiele status van personen. Zo wees het arrest 

Grunkin-Paul bijvoorbeeld al op het nut van wederzijdse erkenning van achternamen. 433   

115. VERGELIJKING MET VRIJHEID VAN VESTIGING - Tevens zou wederzijdse erkenning best 

bekeken worden vanuit haar functionele component, die gelijkaardig is aan de erkenning die 

het HvJ ook vereist van lidstaten in zaken omtrent ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld: in het 

arrest Überseering ging het om een vennootschap die was opgericht naar Nederlands recht 

maar waarvan de werkelijke zetel zich in Duitsland bevond. Duitsland weigerde de 

rechtsbevoegdheid van deze vennootschap te erkennen aangezien alle aandelen in handen 

waren gekomen van twee Duitse burgers en de rechtsbevoegdheid van de vennootschap 

431	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 253. 	  
432	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 253-254.	  
433	  T. CORTHAUT, EU ordre public, onuitg. doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2009, 335.	  
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beoordeeld moest worden op basis van de Sitz- of zeteltheorie. 434 Met andere woorden was 

een beoordeling nodig volgens het recht waar de werkelijke zetel van de vennootschap zich 

bevond. Zo moest de vennootschap volgens Duitsland opnieuw opgericht worden volgens het 

Duitse recht alvorens de venootschap zou kunnen optreden in rechte. 435 Het Hof stelde echter 

dat de Duitse overheden de rechtspersoonlijkheid van de Nederlandse vennootschap niet in 

vraag mochten stellen. 436 De maatregel die Duitsland had getroffen, ging immers in tegen het 

recht op vrijheid van vestiging. 437 Om de goede werking van de interne markt te garanderen 

moeten lidstaten opofferingen doen om vrij verkeer van vestiging mogelijk te maken, dit 

bijvoorbeeld via wederzijdse erkenning. Als dat gedaan kan worden om de vrijheid van 

verkeer van ondernemingen te garanderen, zou de lijn van wederzijdse erkenning ook kunnen 

doorgetrokken worden voor natuurlijke personen die de grenzen van hun eigen lidstaat 

overschrijden. Zoals eerder besproken is het inroepen van een publiek orde argument 

daarentegen niet voldoende om het vrij verkeer van personen onmogelijk te maken: ten eerste 

is dat niet aanvaardbaar in de zin van artikel 21 lid 1 van het Handvest van de grondrechten 

van de EU en ten tweede moet nog voldaan worden aan een proportionaliteitsvereiste. 438 

Titel 5: Nadelen van wederzijdse erkenning? 

116. OMGEKEERDE DISCRIMINATIE - Niet alles is positief omtrent wederzijdse erkenning. Er 

kan immers ook een probleem van omgekeerde discriminatie of reverse discrimination 

ontstaan. 439 Burgers kunnen de bepalingen van het vrij verkeer en het Unierecht slechts 

inroepen indien zij zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden. In het geval van zuiver 

interne aangelegenheden zal het recht van de lidstaat van toepassing zijn. 440 Op deze manier 

434	  HvJ C-208/00, Überseering, 2002, §4 en 7; G. VAN CALSTER, European Private International Law, Oxford,
Hart Publishing, 2013, 218.	  	  
435	  HvJ C-208/00, Überseering, 2002, §5; G. VAN CALSTER, European Private International Law, Oxford, Hart
Publishing, 2013, 218.	  
436	  HvJ C-208/00, Überseering, 2002, §94-95.	  
437	  HvJ C-208/00, Überseering, 2002, §92.	  
438	  T. E. LAGRAND, “Mutual Recognition of Same-Sex Marriages from an EU Law Perspective” in A. SCHUSTER
(eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice 
Universitaria Udinese, 2011, (241) 254.	  
439	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 24, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
440	  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 120; M. JESSE, “Disrupting
and annoying: EU Citizenship and EU Migration Law destroying old habits of national migration policy 
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kunnen lidstaten onderdanen in zuiver interne aangelegenheden anders behandelen omdat zij 

geen rekening moeten houden met de bepalingen van het Unierecht. 441 Zo zal bijvoorbeeld 

het Engelse koppel in het bovenstaande voorbeeld in Bulgarije gunstiger behandeld worden 

dan een Bulgaars gelijkslachtig koppel wonende in Bulgarije. Bulgarije moet het huwelijks- 

of partnerschapsstatuut van het Engelse koppel erkennen maar Bulgaarse gelijkslachtige 

koppels kunnen zelf geen dergelijk statuut in hun eigen land aangaan. Dan is er sprake van 

omgekeerde discriminatie. Toch blijft deze aanpak een voorkeur genieten boven de ‘State of 

destination’ aanpak omdat lidstaten vrij zijn om meer rechten te voorzien voor hun eigen 

burgers die naar een andere lidstaat trekken. 442 

117. RATIO IN BEVOEGDHEIDSVERDELING - Maar waarom accepteert het Unierecht deze 

discrepantie? De achterliggende ratio is dat er een verschil bestaat tussen de bevoegdheden 

van het Unierecht en het nationale recht. 443  Artikel 5 VEU regelt het beginsel van 

bevoegheidsverdeling. In het licht van dit artikel, samengelezen met het recht op vrij verkeer, 

is zoals hierboven vermeld het unierecht niet van toepassing op zuiver interne situaties. 444 

Het EU-recht moet de discrepantie accepteren omwille van haar onbevoegdheid. In puur 

nationaalrechtelijke materies kan het zich dan niet uitspreken en moeten de burgers van dat 

land terugvallen op het nationale recht, zoals het voor Bulgaarse koppels zal moeten doen.  445  

118. OPLOSSING VOOR OMGEKEERDE DISCRIMINATIE? - Is het arrest Ruiz Zambrano hiervoor 

een oplossing? In dit arrest lijkt het HvJ de omgekeerde discriminatie aan de kant te schuiven 

making” in M. DE VISSER en A.P. VAN DER MEI (eds.), The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections 
from Maastricht, Antwerpen, Intersentia, 2013, (407) 414. 
441 K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 120. 
442	  M. BELL en M.B. BARALDI, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Families and the Free Movement 
Directive: implementation guidelines, IGLA Europe, 24, 
www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.ilga-
europe.org%2Fcontent%2Fdownload%2F12842%2F77394%2Fversion%2F4%2Ffile%2FGUIDLINES_02_ww
w.pdf&ei=VAQrU8O3FqmQ0AWQ7YC4Cw&usg=AFQjCNFCPyh9r9_ThvkwmGJRQrrNHpD-
gA&sig2=JxSFKIUcEDIlc09XKcZqMw (consultatie 27 april 2014).	  
443	  C. BARNARD, The Substantive Law of The EU: The Four Freedoms, Oxford, Oxford University Press, 2010,
231.	  
444 	  H. VERSCHUEREN, Omgekeerde discriminatie en de EU-rechtsorde: Schiet de EU in eigen voet?, 3,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/page/prof_h_verschueren.pdf (consultatie 28 april 2014); M. 
JESSE, “Disrupting and annoying: EU Citizenship and EU Migration Law destroying old habits of national 
migration policy making” in M. DE VISSER en A.P. VAN DER MEI (eds.), The Treaty on European Union 1993-
2013: Reflections from Maastricht, Antwerpen, Intersentia, 2013, (407) 414; G. DAVIES, “Wat is gelijkheid? Zijn 
de thuisblijver en de migrant te vergelijken? Een reactie op Herwig Verschueren.”, Migrantenrecht 2009, afl. 3, 
(87) 87. 	  
445	  C. BARNARD, The Substantive Law of The EU: The Four Freedoms, Oxford, Oxford University Press, 2010,
231; M. JESSE, “Disrupting and annoying: EU Citizenship and EU Migration Law destroying old habits of 
national migration policy making” in M. DE VISSER en A.P. VAN DER MEI (eds.), The Treaty on European Union 
1993-2013: Reflections from Maastricht, Antwerpen, Intersentia, 2013, (407) 414. 	  
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en het einde te betekenen van de theorie van zuiver interne situaties. 446 Het Hof zegt in dit 

arrest dat artikel 20 VWEU zich verzet tegen nationale maatregelen die ‘tot gevolg hebben dat 

burgers van de Unie het effectieve genot wordt ontzegd van de belangrijkste aan hun status 

van burger van de Unie ontleende rechten.’ 447 Er ontstond echter verwarring en het arrest 

kon op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. 448 In het arrest McCarthy werd echter 

bevestigd dat het Unierecht niet van toepassing is in zuiver interne situaties. 449 Ook in het 

arrest Dereci van 15 november 2011 wordt een beperking gesteld aan het arrest Zambrano. 450 

Uiteindelijk lijkt het zo dat het Unierecht niet van toepassing is op zuiver interne situaties en 

dat het probleem van omgekeerde discriminatie niet door het HvJ kan worden opgelost en 

enkel door de EU via een politieke beslissing. 451 Toch wordt een ruimere interpretatie 

aangenomen van wat ‘niet zuiver intern’ is. 452 

446	  L. VAIGÉ, “Legal Recognition of Same-Sex Marriages in Lithuania and the Orde Public Exception”, in A.
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (271), 275; M. JESSE, “Disrupting and annoying: EU Citizenship and EU 
Migration Law destroying old habits of national migration policy making” in M. DE VISSER en A.P. VAN DER MEI 
(eds.), The Treaty on European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 
(407) 415-417.	  
447	  HvJ C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, 2011, §42; L. VAIGÉ, “The
problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according to the EU legal 
Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 770.	  
448	  H. VERSCHUEREN, Omgekeerde discriminatie en de EU-rechtsorde: Schiet de EU in eigen voet?, 17-19,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/page/prof_h_verschueren.pdf (consultatie 28 april 2014).	  
449	  H. VERSCHUEREN, Omgekeerde discriminatie en de EU-rechtsorde: Schiet de EU in eigen voet?, 21,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/page/prof_h_verschueren.pdf (consultatie 28 april 2014).	  
450	  H. VERSCHUEREN, Omgekeerde discriminatie en de EU-rechtsorde: Schiet de EU in eigen voet?, 22,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/page/prof_h_verschueren.pdf (consultatie 28 april 2014).	  
451	  H. VERSCHUEREN, Omgekeerde discriminatie en de EU-rechtsorde: Schiet de EU in eigen voet?, 29 en 35,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/page/prof_h_verschueren.pdf (consultatie 28 april 2014).	  
452	  H. VERSCHUEREN, Omgekeerde discriminatie en de EU-rechtsorde: Schiet de EU in eigen voet?, 30 en 35,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/page/prof_h_verschueren.pdf (consultatie 28 april 2014).	  
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Titel 6: Welke pogingen heeft de EU al ondernomen ter oplossing ? 

1. HvJ Konstantinidis en Dafeki

119. VROEGE ERKENNING VAN DOCUMENTEN - Reeds in 1993 en 1997 plaatste het HvJ In de 

arresten Konstantinidis en Dafeki het principe van vrij verkeer van documenten betreffende de 

civiele status op de voorgrond. 453 454 Zo kwam het Hof in het arrest Dafeki tot de conclusie 

dat bestuursorganen en rechterlijke instanties van een lidstaat ‘gebonden zijn aan de door de 

bevoegde instanties van andere lidstaten uitgereikte akten en soortgelijke documenten van de 

burgerlijke stand, tenzij concrete aanwijzingen, die verband houden met het betrokken 

individuele geval, ernstige twijfel omtrent de juistheid daarvan doen rijzen’. 455 De vereiste 

om akten en documenten van beide landen als gelijkwaardig te beschouwen, leunt sterk aan 

bij het principe van wederzijds vertrouwen dat de lidstaten in acht moeten nemen. 456 

Weigering van erkenning kan in dit geval enkel indien er ernstige twijfel bestaat over de 

juistheid van het document. 457 

2. Stockholm Programma 2010-2014

120. WEDERZIJDSE ERKENNING GEVOLGEN AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND? - Een andere 

weg die Europa heeft genomen is het aannemen van het Stockholm programma. Dit 

programma somt de EU-doelstellingen op die willen voorzien in een ruimte voor veiligheid, 

vrijheid en recht voor de jaren 2010 tot 2014. Het werd in december 2009 door de Raad van 

Europa aangenomen en bouwt voort op de resultaten van het Haags programma. 458 Specifiek 

wijst het programma onder andere op de noodzaak van de mogelijkheid van wederzijdse 

erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand: ‘Het recht van de Unie kan de 

mobiliteit vergemakkelijken en de burgers in staat stellen hun rechten inzake vrij verkeer uit 

453	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767. 	  
454	  HvJ C-168/91, Konstantinidis v. Stadt altensteigd, Standesamt en Landratsamt CALW, 1993; HvJ C-336/94,
Dafeki v. Landesversicherungsanstalt Württemberg, 1997.	  	  
455	  HvJ	  C-336/94, Dafeki v. Landesversicherungsanstalt Württemberg, 1997, §19.	  
456	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767. 	  
457	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767.	  
458	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767; EUROPA.EU, Het programma van 
Stockholm, 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_nl.htm 
(consultatie 28 april 2014). 	  
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te oefenen. Voor internationale koppels kan het bij echtscheiding of feitelijke scheiding 

onnodige stress vermijden en kan het in grensoverschrijdende situaties de huidige 

rechtsonzekerheid voor kinderen en hun ouders wegnemen. Het kan de belemmeringen voor 

de erkenning van rechtshandelingen helpen wegnemen en leiden tot de wederzijdse 

erkenning van de effecten van akten van de burgerlijke stand. Wanneer burgers naar een 

andere lidstaat rijden en ongelukkig genoeg betrokken raken bij een verkeersongeval, moeten 

zij rechtszekerheid hebben over de verjaring van verzekeringsvorderingen’ 459  

3. Resolutie  Europees Parlement 23 november 2010

121.  VRAAG NAAR VERDERE INSPANNINGEN - Hieropvolgend bevestigde het Europese 

Parlement deze zienswijze van de wederzijdse erkenning van documenten betreffende de 

civiele status met een Resolutie van 23 november 2010. 460 In deze Resolutie staat onder meer 

dat het Europees Parlement ‘de noodzaak onderstreept om te zorgen voor wederzijdse 

erkenning van officiële documenten van nationale overheden; verheugt zich over de 

inspanningen van de Europese Commissie om de burgers in staat te stellen om hun rechten 

van vrij verkeer uit te oefenen en verleent zijn krachtige steun voor plannen om wederzijdse 

erkenning van de gevolgen van documenten van de burgerlijke stand mogelijk te maken; 

vraagt verdere inspanningen voor het afbouwen van belemmeringen voor burgers die 

daadwerkelijk van hun recht van vrij verkeer gebruik maken, vooral ten aanzien van hun 

toegang tot de sociale uitkeringen waarop ze aanspraak kunnen maken en hun stemrecht op 

gemeentelijk vlak.461 

459	  COM(2010) 171 definitief,	   Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 20 april 2010 - Een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa - Actieplan ter uitvoering van het programma van 
Stockholm, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:52010DC0171 (consultatie 28 maart 
2014). 
460	  Resolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over de civielrechtelijke, handelsrechtelijke,
familierechtelijke en internationaal-privaatrechtelijke aspecten van het actieplan tot uitvoering van het 
programma van Stockholm (2010/2080(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0426+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 28 maart 2014); L. VAIGÉ, “Legal 
Recognition of Same-Sex Marriages in Lithuania and the Orde Public Exception”, in A. SCHUSTER (eds.), 
Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria 
Udinese, 2011, (271), 272.  	  
461	  Resolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over de civielrechtelijke, handelsrechtelijke, 
familierechtelijke en internationaal-privaatrechtelijke aspecten van het actieplan tot uitvoering van het 
programma van Stockholm (2010/2080(INI), §40, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0426+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 28 maart 2014). 	  
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4. Groenboek 2010

122. ALGEMEEN - Na het Stockholm Programma van de Europese Raad en de Resolutie van 

het Europese Parlement werd op 14 december 2010 door de Commissie gestart met het 

opstellen van een Greenpaper of Groenboek. 462 Een Groenboek heeft tot doel verdere 

discussie mogelijk te maken omtrent het mogelijk aan te nemen beleid. Dit door de stand van 

zaken van een specifiek probleem weer te geven. Op deze manier kan het uiteindelijk tot 

concrete voorstellen leiden inzake deze problematiek. 463  

123. PROBLEMEN EN TWEE WETGEVINGSVOORSTELLEN, VOORSTEL EEN - Het groenboek van 

2010 betrof ‘de bevordering van het vrije verkeer van openbare documenten en de erkenning 

van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand’. 464  Hierin kunnen twee 

wetgevingsvoorstellen gezien worden: ten eerste ‘het vrije verkeer van documenten door het 

afschaffen van de legalisering van documenten van de ene lidstaat in een andere’ en ten 

tweede ‘de erkenning van de gevolgen van bepaalde documenten van de burgerlijke stand 

zodat een in een lidstaat verleende rechtsstatus in een andere lidstaat met dezelfde 

rechtsgevolgen kan worden erkend.’ 465 Volgens dit Groenboek bestaat in het eerste geval van 

het vrij verkeer van documenten het probleem erin dat bij Europese burgers die zich vestigen 

in een andere lidstaat dan deze van herkomst, zij vaak verplicht zijn om aan de gastlidstaat 

documenten te bezorgen die weergeven dat zij een recht genieten. 466 Deze documenten zijn 

462	  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer
van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012, 2, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0054+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014); J. VERHELLEN, Het 
Belgische Wetboek IPR in familiezaken: Wetgevende doelstellingen getoest aan de praktijk, Brugge, Die Keure, 
2012, 335. 	  
463	  EUROPA.EU, Green Paper, http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/green_paper_en.htm (consultatie
28 maart 2014).	  	  
464	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014);	   J.
VERHELLEN, Het Belgische Wetboek IPR in familiezaken: Wetgevende doelstellingen getoest aan de praktijk, 
Brugge, Die Keure, 2012, 335; G. CUNIBERTI, Green Paper on the Free Movement of Public Documents, 
http://conflictoflaws.net/2011/green-paper-on-the-free-movement-of-public-documents/ (consultatie 31 maart 
2014).	  
465	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 3, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
466	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
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vaak uiteenlopend van aard: het kan gaan van documenten zoals diploma’s, 

huwelijkscontracten, verkoopaktes van onroerende goederen, … 467  Vaak worden deze 

documenten slechts aangenomen na het voldaan hebben aan een reeks administratieve 

formaliteiten, zoals bijvoorbeeld legalisatie en apostille. 468 Inzake dit thesisonderwerp is 

enkel de erkenning van gevolgen van akten van de burgerlijke stand relevant. 

124. VOORSTEL TWEE - In het tweede geval gaat het om de erkenning van de gevolgen van 

akten van de burgerlijke stand die de staat van persoon vastleggen door een gastlidstaat. 

Daarbij rijst het probleem dat deze gastlidstaten niet altijd deze door de partijen gewilde 

gevolgen erkennen. 469 De reden hiervoor is dat de akten die wettelijk afgesloten zijn in de 

lidstaat van herkomst soms andere gevolgen hebben in de gastlidstaten. 470 Een voorbeeld dat 

relevant is voor dit thesisonderwerp, is de huwelijksakte van een gelijkslachtig koppel uit 

België. Deze akte zal  bij verhuis van de gelijkslachtige echtgenoten naar Duitsland aangepast 

worden aan de wetgeving van levenspartnerschappen. Met andere woorden vindt een 

downgrading plaats, zoals eerder besproken.  Het Groenboek wijst erop dat zulke situaties het 

vrij verkeer van de EU-burgers kan verhinderen of minder aantrekkelijk maken. 471  

COM(2010) 747 definitief, 2, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
467	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 4, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
468	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 2 en 4-5, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014). 
Hierbij moet volgens het groenboek onder legalisatie worden verstaan: ‘Reeks van afzonderlijke handelingen ter 
authentificatie van het document. Het document moet eerst worden gelegaliseerd door de bevoegde authoriteiten 
van de lidstaat die het document afgeeft en vervolgens door de ambassade of het consulaat van de staat waar het 
zal worden gebruikt. Vanwege het aantal betrokken authoriteiten is de legalisatieprocedure vaak traag en duur.’ 
Apostille kan dan gezien worden als een ‘legalisatie waarvan de procedure eenvoudiger is. Hiervoor is alleen de 
tussenkomst vereist van de bevoegde authoriteiten van de staat die het document afgeeft en niet langer van die 
van de authoriteiten van de staat vaar het document wordt overgelegd.’	  
469	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 2, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
470	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 2, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014); G. 
CUNIBERTI, Green Paper on the Free Movement of Public Documents, http://conflictoflaws.net/2011/green-
paper-on-the-free-movement-of-public-documents/ (consultatie 31 maart 2014). 	  
471	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
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125. GEEN HARMONISERING MAAR DRIE ALTERNATIEVEN - Na de context, probleemstelling en 

het rechtskader van deze situatie besproken te hebben, gaat het Groenboek verder met het 

aanreiken van mogelijke oplossingen voor de wederzijdse erkenning van de gevolgen van 

akten uitgegeven door de burgerlijke stand. 472 Hierbij wordt er wel op gewezen dat de EU 

niet bevoegd is om het materiële familierecht van de lidstaten te wijzigen. 473 De Commissie 

heeft niet de bedoeling om te voorzien in Europese materiële regels die bijvoorbeeld het 

huwelijk, adoptie, of nationale definities van huwelijksconcepten wijzigen. 474  Daarom 

worden door de Commissie drie alternatieven naar voren geschoven die de EU kan aanbieden 

ter oplossing van dit probleem: ten eerste kan de EU hulp bieden aan de nationale overheden 

om op een betere manier samen te werken. Ten tweede kan de EU erkenning van rechtswege 

geven en ten derde erkennen op basis van geharmoniseerde conflictenregels.  

126. HULP IN HET LICHT VAN DOELTREFFENDE SAMENWERKING - Ten eerste kan de EU 

ondersteuning aan de nationale overheden bieden bij het zoeken naar praktische oplossingen. 

In afwachting van een eventuele harmonisatie van regels omtrent de civiele staat of het 

convergeren van de verschillende materiële nationale wetgevingen betreffende het 

familierecht kan de EU de lidstaten meer in een samenwerkende richting sturen. De lidstaten 

zelf zijn immers vaak beter geplaatst om geschikte oplossingen in de context van hun 

nationaal recht te zoeken en eventueel te toetsen aan het recht van andere lidstaten. 475   

COM(2010) 747 definitief, 5, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
472	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 13, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
473	  A. R. ZIEGLER, “LGBT Rights and Economic Migration: Will the Liberalisation of the Movement of Persons
in Economic Integration Agreements Increase the Need for Common regional Standards Regarding Civil Status 
Rights?” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI 
Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (219) 232; J. QUINN, “Free Movement and the European 
Family: Falling in Love with the Common Market” in	   A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual 
Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 269.	  
474	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 13, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 29 maart 2014).	  
475	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 13, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014); G. 
DAVIES, “Wat is gelijkheid? Zijn de thuisblijver en de migrant te vergelijken? Een reactie op Herwig 
Verschueren”, Migrantenrecht 2009, afl. 3, 87; J. VERHELLEN, Het Belgische Wetboek IPR in familiezaken: 
Wetgevende doelstellingen getoest aan de praktijk, Brugge, Die Keure, 2012, 336; L. VAIGÉ, “The problematics 
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127. AUTOMATISCHE ERKENNING OF ERKENNING VAN RECHTSWEGE - Een tweede oplossing 

zou de automatische erkenning of de erkenning van rechtswege kunnen zijn door de gaststaat 

van de gevolgen van de wettelijke civiele status van een burger van een andere lidstaat. 476 

Deze oplossing is gebaseerd op de theorie van het wederzijds vertrouwen en houdt in dat er 

erkenning zou moeten gebeuren, zelfs als zou door toepassing van het recht van de gaststaat 

tot een andere oplossing gekomen zijn. 477 Hierbij wijst het Groenboek op de voordelen van 

deze aanpak. Ten eerste is er ten gevolge van het wederzijds vertrouwen sprake van eenvoud 

en transparantie: EU-burgers kunnen op deze manier immers verwachten dat hun burgerlijke 

staat in andere lidstaten niet in vraag zal worden gesteld. De bestendigheid ervan is met 

andere woorden gegarandeerd en de EU-burger geniet meer rechtszekerheid bij de uitoefening 

van het recht van vrij verkeer van personen. 478 Een ander voordeel van deze aanpak is dat de 

gastlidstaat geen wijziging van haar materiële recht moet aanbrengen. 479  

128. Toch moeten er bij de oplossing van wederzijdse erkenning enkele kantlijnen gemaakt 

worden: indien deze mogelijkheid voorzien wordt, moet rekening gehouden worden met 

eventuele misbruik- en fraudegevallen. Deze zouden vermeden kunnen worden door in de 

of recognition of same-sex marriages originating from member states according to the EU legal Regulation”, 
Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767-768.	  
476	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 14, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014); J. 
VERHELLEN, Het Belgische Wetboek IPR in familiezaken: Wetgevende doelstellingen getoest aan de praktijk, 
Brugge, Die Keure, 2012, 336; L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating 
from member states according to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 768.	  
477	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 14, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
477	  A. R. ZIEGLER, “LGBT Rights and Economic Migration: Will the Liberalisation of the Movement of Persons
in Economic Integration Agreements Increase the Need for Common regional Standards Regarding Civil Status 
Rights?” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI 
Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (219) 232; J. QUINN, “Free Movement and the European 
Family: Falling in Love with the Common Market” in	   A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual 
Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 269.	  
478	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 14-15, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014) en A. 
R. ZIEGLER, “LGBT Rights and Economic Migration: Will the Liberalisation of the Movement of Persons in 
Economic Integration Agreements Increase the Need for Common regional Standards Regarding Civil Status 
Rights?” in A. SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI 
Century, Udine, Editrice Universitaria Udinese, 2011, (219) 233.	  
479	  J. QUINN, “Free Movement and the European Family: Falling in Love with the Common Market” in	  A.
SCHUSTER (eds.), Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century, Udine, 
Editrice Universitaria Udinese, 2011, (257) 269.	  
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wetgeving te voorzien in compenserende maatregelen. 480 Daarnaast moet nog rekening 

worden gehouden met de openbare orde excepties die opgenomen zijn in de wetgevingen van 

de verschillende lidstaten. 481 Een laatste maar belangrijke kantlijn waar in het Groenboek op 

gewezen wordt, is de verwachting dat erkenning geschikt zal zijn in veel situaties zoals 

wijzigingen van naam of achternaam, maar er complicaties zouden kunnen ontstaan bij 

gevallen zoals het huwelijk en partnerschappen. 482 Hierbij kan gedacht worden aan de 

problematiek omtrent omgekeerde discriminatie. L. VAIGÉ stelt echter dat ook in geval van 

huwelijken gezegd kan worden dat het prinicpe van wederzijds vertrouwen de bovenhand 

krijgt en deze moeilijkheden overkomen kunnen worden. 483 

129. ERKENNING OP BASIS VAN GEHARMONISEERDE CONFLICTENREGELS - Een derde  oplossing 

die aangereikt wordt in het Groenboek is de erkenning op basis van geharmoniseerde 

conflictenregels. 484 Een harmonisering zou dan kunnen voorzien in gemeenschappelijke 

regels voor de gehele EU op vlak van het recht dat van toepassing moet zijn bij 

grensoverschrijdende situaties. Deze conflictenregels voorzien dan in een systeem van een of 

meerdere aanknopingspunten en houden rekening met de grensoverschrijdende bewegingen 

van de burgers. De burger zou dan kunnen kiezen of de wet van de staat van herkomst of de 

wet van een andere lidstaat op hem van toepassing is. De vrijheden van de burgers blijven op 

deze manier gerespecteerd zonder de openbare orde van de lidstaten te schenden. 485 Bij deze 

480	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 15, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
481	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 15, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
482	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 15, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
483	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 768.	  
484	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
COM(2010) 747 definitief, 13-14, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014); L. 
VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according to the 
EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 767-768; J. VERHELLEN, Het Belgische Wetboek IPR 
in familiezaken: Wetgevende doelstellingen getoest aan de praktijk, Brugge, Die Keure, 2012, 336.	  
485	  Groenboek, Minder administratieve formaliteiten voor burgers: De bevordering van het vrije verkeer van
openbare documenten en de erkenning van de gevolgen van akten van de burgerlijke stand, Brussel, 14.12.2010, 
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theorie maakt L. VAIGÉ een treffende opmerking: beter zou zijn te spreken van unificatie dan 

van harmonisatie van collisieregels. Harmonisatie van conflictenregels is immers minder 

verregaand dan unificatie omdat het enkel tot doel heeft de verschillen in de wetgevingen te 

verminderen. 486 Gevolg van harmonisatie is dan dat de wetgevingen van verschillende 

lidstaten meer met elkaar rekening moeten houden. Unificatie heeft wel tot doel één 

instrument te voorzien dat in alle lidstaten toepasselijk kan zijn.  

5. Richtlijnen Barroso

130. GROENBOEK ALS TREFFENDE ILLUSTRATIE - Het aannemen van het Groenboek was 

volgens JOSÉ MANUEL BARROSO, voorzitter van de Commissie, een goede illustratie van het 

idee ‘The EU wants a Europe that puts people at the heart of the agenda’, dat vooropgezet 

werd in het Verdrag van Lissabon. 487 In de door hem geschreven guidelines stelt hij zo dat: 

‘Europe's raison d'être is to empower Europeans, to protect their rights and to foster social 

progress. In the age of globalisation, these tasks can no longer be fulfilled solely by national 

governments. The EU represents a real plus for Europeans as they try to build a better future, 

and allows them to shape the world we live in with confidence. In the past, I think the EU 

Institutions and the Member States have often failed to make clear what European action 

means concretely for citizens: how do Europeans benefit from the Single Market, from market 

opening and regulation in energy or telecoms, from competition policy or from structural 

funds? What exactly are the rights of Europeans as students, workers, businesspeople or 

consumers? In short, I want the European policy agenda to be built much more clearly 

around the rights and the needs of Europeans. Rights and obligations only become a reality 

when those concerned have easy access to them. I believe the Commission, the European 

Parliament and the Member States need to put aside time and attention to defining, 

communicating and enforcing these rights. The Lisbon Treaty, if ratified, will give new 

opportunities to make this objective a reality. I have always preferred, and I will always 

prefer, solid achievements over empty rhetoric. That is how Europe has been constructed – 

COM(2010) 747 definitief, 16, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0747:FIN:NL:PDF (consultatie 28 maart 2014).	  
486	  L. VAIGÉ, “The problematics of recognition of same-sex marriages originating from member states according
to the EU legal Regulation”, Societal studies 2012, afl. 4/2, (755) 768.	  
487	  J. M. BARROSO, Political guidelines for the next Commission, 13, http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/pdf/press_20090903_en.pdf (consultatie 31 maart 2014); L. GIACOMELLI, European 
Commission’s Green Paper on Less Bureaucracy for Citizens, www.equal-jus.eu/node/133 (consultatie 31 maart 
2014).	  
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not on castles in the air but on the solid foundations of the basic values which are at the heart 

of the European Union.’ 488  

6. Voorstel tot Verordening

131. VOORSTEL TOT VERORDENING - Het Groenboek, de guidelines van Barroso en andere 

initiatieven gaven reeds de gewenste richting aan op vlak van de bevordering van het vrij 

verkeer van openbare documenten en de vorming van ‘een Europa van de burger’. 489 In 

gevolge daarvan werd een voorstel van Verordening opgesteld. 490 Dit voorstel biedt volgens 

verwoordingen van de Commissie ‘een zekere meerwaarde omdat het horizontale 

uitgangspunten vaststelt voor het gebruik en de aanvaarding van openbare akten tussen de 

lidstaten, zo de bestaande sectorale wetgeving van de Unie op dit gebied en de lacunes op de 

niet-geregelde gebieden aanvult en de EU-initiatieven die het leven van de burger moeten 

vergemakkelijken, ondersteunt. Tegelijkertijd bevordert het voorstel het beginsel van 

wederzijds vertrouwen tussen de autoriteiten van de lidstaten, omdat het leidt tot meer kennis 

van de openbare akten van de andere lidstaten en tot administratieve samenwerking tussen de 

autoriteiten.’ 491 In dit voorstel worden de administratieve lasten rond legalisatie en apostille 

aangepakt door de invoering van meertalige modelformulieren van de Europese Unie. 492 Het 

opzet van dit voorstel is echter niet zo verregaand dat het ook de erkenning van de gevolgen 

488	  J. M. BARROSO, Political guidelines for the next Commission, 13, http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/pdf/press_20090903_en.pdf (consultatie 31 maart 2014).	  
489	  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 betreffende het voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en 
bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1024/2012, 3, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0054+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  
490	  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 betreffende het voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en 
bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1024/2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0054+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  
491	  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 betreffende het voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en 
bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1024/2012, 3-4, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0054+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).	  
492	  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 betreffende het voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en 
bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1024/2012, 5, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0054+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  
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van openbare akten van de burgerlijke stand regelt. 493 Hiervoor moest dus naar een andere 

regeling worden uitgekeken.  

7. Resolutie 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie

wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit

132. EUROPESE ROUTEKAART - Betreffende de erkenning van gevolgen van akten van de 

burgerlijke stand werd tot op heden geen voorstel tot verordening gedaan. Wel is op 4 februari 

2014 een resolutie tot stand gekomen betreffende de EU-routekaart tegen homofobie en 

discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit. 494  495  Hierbij werden de 

Commissie en de lidstaten door het Europees Parlement opgeroepen samen een uitgebreid 

meerjarenplan op te stellen om de grondrechten van LGBT-personen te beschermen. Dit plan 

zou een routekaart, strategie of actieplan inhouden waarin verschillende thema’s opgenomen 

zijn zoals onder andere algemene bepalingen op het gebied van non-discriminatie in het 

onderwijs, de gezondheidszorg, op het werk, op het gebied van goederen en diensten, asiel, 

enzovoort. 496 Belangrijk in deze resolutie is punt 4, H. betreffende burgerschap, gezinnen en 

vrij verkeer. Hierin vraagt het Europees Parlement aan de Commissie ten eerste om 

richtsnoeren op te stellen die erop toe kijken dat Richtlijn 2004/38 en Richtlijn 2003/86 ten 

uitvoer worden gebracht om op deze manier alle mogelijke gezinsvormen die erkend worden 

in de nationale wetgevingen van lidstaten te eerbiedigen. 497 

493	  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 betreffende het voorstel voor een
Verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en 
bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 1024/2012, 6, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0054+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  
494	  Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en 
discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit (2013/2183(INI)), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0062+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  
495	  K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees Recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 614-615: Onder resolutie 
moet doorgaans worden begrepen: ‘Intentieverklaring met betrekking tot het beleidsprogramma dat een 
instelling wenst gerealiseerd te zien.’ Volgens website EUROPA-NU.NL, http://www.europa-
nu.nl/id/vhbco3oe53vm/resolutie_europees_parlement_rc , ‘geeft een resolutie van het Europees Parlement het 
standpunt van het Europees parlement weer over een bepaald onderwerp. De resolutie heeft politieke betekenis, 
maar met een resolutie wordt er niets besloten. Er staat geen concrete regelgeving in en er wordt geen actie 
mee uitgezet. Het doel van het EP met een resolutie is de Europese Unie ertoe te bewegen op een bepaald 
onderwerp in actie te komen. Een resolutie geeft uitdrukking aan de politieke wil van het Europees Parlement.’ 
496	  Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en
discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit (2013/2183(INI)), punt 4, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0062+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  	  
497	  Resolutie van het Europees Parlement van 4 februari 2014 over de EU-routekaart tegen homofobie en
discriminatie wegens seksuele gerichtheid of genderidentiteit (2013/2183(INI)), punt 4. H, i), 
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In punt 4, H., ii) van deze Resolutie komt de vraag naar voren die de gevolgen van akten van 

de burgerlijke stand wil regelen, wat niet gebeurde in het voorstel tot Verordening van 4 

februari 2014. Dit artikel stelt dat ‘de Commissie dringend voorstellen moet opstellen voor de 

volledige wederzijdse erkenning in de hele EU van de rechtskracht van alle documenten van 

de burgerlijke stand, om discriminerende wettelijke en administratieve belemmeringen weg te 

nemen waar burgers en hun gezinnen mee te kampen hebben wanneer ze hun recht op vrij 

verkeer uitoefenen.’ Een ander belangrijk element kan worden teruggevonden in punt 4, H. iv) 

van de resolutie: ‘Lidstaten die wetgeving hebben aangenomen over samenlevingscontracten, 

geregistreerde partnerschappen of huwelijken voor paren van hetzelfde geslacht moeten 

soortgelijke bepalingen die door andere lidstaten aangenomen zijn, erkennen.’ 498 Uit deze 

Resolutie is af te leiden dat het Europees Parlement snel een oplossing wil zien voor het 

probleem van wederzijdse erkenning en gevolgen van akten van de burgerlijke stand. De 

volgende zet ligt nu bij de Commissie. Het veranderingsproces is dus ingezet en zal zeker 

verder evolueren.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0062+0+DOC+XML+V0//NL (consultatie 31 maart 2014).  	  
498	  Daarnaast is nog punt 4, H. iii) opgenomen in de resolutie dat stelt dat ‘De Commissie en de lidstaten moeten 
onderzoeken of de geldende beperkingen voor de aanpassing van documenten van de burgerlijke stand en 
identiteitsbewijzen van transgenders hen belemmeren bij het uitoefenen van het recht op vrij verkeer.’ Dit artikel 
is minder relevant voor dit thesisonderwerp. 	  
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DEEL IV. Conclusie 

133. Dit onderzoek beoogt een antwoord te bieden op de vraag ‘Wat is de huidige situatie in 

Europa op vlak van het huwelijk tussen gelijkslachtige partners en welke gevolgen heeft het in 

Europa dat sommige landen wel een huwelijk of geregistreerd partnerschap toelaten en 

andere niet?’  

134. Alvorens op deze vraag te antwoorden werd In Deel I ingegaan op de begrippen 

‘huwelijk’ en ‘geregistreerd partnerschap’ en werden drie verschillende modellen besproken 

van geregistreerde samenlevingsvormen.  

135.Vervolgens kwam in Deel II de situatie in Europa aan bod waarbij een onderscheid werd 

gemaakt tussen Noord-, West-, Zuid- en Oost-Europa. Er werd besproken in welke Staten een 

huwelijk of partnerschap mogelijk is, in welke landen geen statuut is voorzien en of deze 

landen al dan niet in het buitenland aangegane statuten erkennen.  

Dit overzicht geeft de lezer het nodige inzicht om de huidige situatie van gelijkslachtige 

partners en het probleem van hinkende huwelijken en beperkte wilsautonomie te situeren. 

Hoewel het laatste decennium een positieve evolutie merkbaar is, wordt het duidelijk dat de 

huidige situatie voor een ‘lappendeken aan regelingen’ of ‘legal jungle’ zorgt. Gevolg 

hiervan is dat de wilsautonomie van de partners beperkt is en op zichzelf niet voldoende 

rechtszekerheid kan bieden. Zo hebben partners ten eerste niet in alle lidstaten de keuze om te 

trouwen. Ten tweede rijzen problemen indien zij getrouwd zijn in één land maar later naar een 

ander land verhuizen. Hierdoor lopen zij het risico hun rechten gewijzigd te zien omdat het 

gastland een ‘downgrading’ of ‘upgrading’ toepast. Duidelijke lijn in dit verhaal is dan ook 

dat ten gevolge van verschillende nationale partnerschaps- en huwelijksmodellen en IPR-

regels ‘hinkende situaties of limping relationships’ kunnen ontstaan.  

136. In Deel III werd vervolgens nagegaan hoe de Europese Unie reageert op het probleem 

van hinkende huwelijken. Hiervoor werd ten eerste gekeken of de niet-erkenning van 

buitenlandse statuten een schending uitmaakt van de fundamentele rechten zoals het recht op 

non-discriminatie en het recht van vrij verkeer van personen.  

137. Op vlak van het recht op non-discriminatie werd het duidelijk dat lidstaten zelf, en niet 

de Europese Unie, bevoegd blijven om invulling te geven aan het familierecht. De Europese 

Unie wijst de lidstaten er echter wel op dat zij, ondanks hun bevoegdheid, geen discriminaties 

tussen gelijkslachtige koppels en koppels van verschillend geslacht, eigen burgers en vreemde 
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burgers, …  in het leven mogen houden. Europa tracht op deze manier de rechten van 

gelijkslachtige partners te beschermen.  

In de redenering omtrent het recht op non-discriminatie wordt ten eerste uit de zaak Wagner v. 

Luxembourg afgeleid dat weigering van erkenning van buitenlandse geregistreerde 

partnerschappen mogelijk is, maar enkel indien voldaan is aan een vereiste van 

proportionaliteit: de weigering moet proportioneel zijn ten aanzien van het te bereiken doel. 

Ten tweede hield het HvJ in de zaken Grant en D & Zweden v. Raad van de Europese Unie 

nog vast aan het traditionele huwelijksconcept: een huwelijk bestond tussen een man en een 

vrouw en niet tussen gelijkslachtige partners. Het nam deze redenering aan omdat de 

meerderheid van de lidstaten nog vasthield aan dit traditionele concept van het huwelijk. Het 

liet hierbij wel de deur open voor evoluties. Als de lidstaten klaar waren voor een moderner 

concept, zou dit concept het traditionele kunnen vervangen. Het Hof gaf hierbij aan dit maar 

een kwestie van tijd zou zijn. Ingevolge van deze arresten kwamen ook andere initiatieven tot 

stand ter bestrijding van discriminatie van gelijkslachtige koppels. In 2008 nam het HvJ een 

andere houding aan in vergelijking met de arresten Grant v South West Trains en D & Zweden 

v. De Raad van de Europese Unie. Het Hof kwam tot de conclusie dat gelijkslachtige partners

zich in een vergelijkbare positie bevonden met getrouwde partners van verschillend geslacht 

op vlak van weduwnaarspensioenen. Een niet-toekenning ervan zou directe discriminatie 

uitmaken op vlak van seksuele geaardheid. Ook in het arrest Römer kwam het Hof tot een 

gelijkaardige conclusie.  

Uiteindelijk is het arrest Schalk v. Kopf aangenomen dat volgens Melcher wettelijke 

erkenning en bescherming van koppels van gelijk geslacht nodig acht. Een verschil in 

behandeling van een in het buitenland afgesloten partnerschap tussen een koppel van 

verschillend geslacht en een koppel van gelijk geslacht moet discriminatoir bevonden 

worden. MELCHER stelt hierbij dat een legitiem buitenlands gelijkslachtig geregistreerd 

partnerschap of huwelijk niet anders mag behandeld worden: deze moeten erkend worden. 

Deze evolutie is onontbeerlijk om mogelijke verdere stappen op vlak van vrij verkeer van 

personen en wederzijdse erkenning van gevolgen van akten van de burgerlijke stand aan te 

stippen en te bespreken.

138. Op vlak van het vrij verkeer van personen kan concluderend worden gesteld dat hoewel 

het vrij verkeer van personen binnen het grondgebied van de EU een grondrecht is, er toch 

een mate van rechtsonzekerheid blijft bestaan indien de gelijkslachtige echtgenoten of 

geregistreerde partners erkend zijn in één lidstaat maar naar een andere lidstaat trekken. 
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Hoewel Richtlijn 2004/38 is aangenomen, blijft de vraag bestaan of de bepalingen van deze 

Richtlijn wel voldoen aan de noden van gelijkslachtige koppels.  

Ten eerste is het inzake de gebruikte terminologie niet altijd zeker of getrouwde koppels van 

gelijk geslacht onder de term ‘echtgenoot’ vallen. Ten tweede kan erkenning worden 

geweigerd op basis van de theorie van openbare orde. Andere bestaande problemen van deze 

Richtlijn zijn ondere andere dat geregistreerde partners het oordeel van het gastland moeten 

afwachten opdat zij hun recht van vrij verkeer kunnen uitoefenen en dat partners zonder een 

wettelijke status omtrent hun relatie een deugdelijke duurzame relatie moeten bewijzen opdat 

de gastlidstaat hun binnenkomst en verblijf zou vergemakkelijken. Er is dan sprake van een 

‘State of destination’ principe waarbij een gelijkslachtig koppel moet voldoen aan de 

wetgeving van twee lidstaten: de lidstaat van oorsprong en de gastlidstaat. Deze ‘double 

regulation requirement’ maakt een schending uit van het vrij verkeer van personen. Daarom 

lijkt het beter te zijn om de problematiek aan te pakken door over te schakelen op een ‘State 

of origin’ principe en wederzijdse erkenning van gevolgen van buitenlandse akten.   

139. Het principe van wederzijdse erkenning was de laatste mogelijke denkpiste die in Deel 

III uitgewerkt werd. De optie die in dit laatste stuk werd gegeven is te komen tot een systeem 

van wederzijdse erkenning of ‘mutual recognition’ van gevolgen van akten van de 

burgerlijke stand in Europa. Als oplossing voor de problemen die ontstaan ten gevolge van 

het ‘State of destination’ prinicipe, hinkende huwelijken en beperkte wilsautonomie lijkt het 

beter te zijn over te schakelen op een ‘State of origin’ principe. Dat houdt in dat eenmaal een 

koppel een wettelijk huwelijks- of partnerschapsstatuut heeft bekomen in een van de lidstaten, 

bijvoorbeeld Engeland, en dat koppel nadien wil verhuizen naar een andere lidstaat, 

bijvoorbeeld Bulgarije, deze lidstaat op haar beurt verplicht is de Engelse status van het 

koppel te accepteren. Er is sprake van een wederzijdse erkenning of ‘mutual recognition’ van 

burgerlijke statussen: het toepassen van dit ‘State of origin’ principe heeft dan tot gevolg dat 

de overdraagbaarheid of verplaatsbaarheid van deze burgerlijke status mogelijk is. Het 

voordeel van het principe van wederzijdse erkenning is dat er een flexibel mechanisme wordt 

voorzien om nationale wetgevingen te coördineren op een vlak waar complete harmonisatie 

door de Europese Unie onmogelijk is gebleken. Toch rijzen ook hier problemen: lidstaten 

kunnen zich beroepen op de openbare orde om toch erkenningen van een partnerschap of 

huwelijk van een andere lidstaat te weigeren. Naast het probleem van de exceptie van de 

openbare orde kunnen nog andere problemen voorkomen, zoals het risico op omgekeerde 

discriminatie. Vraag is of deze problemen onoverkomelijk zijn? Kan een wederzijdse 
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erkenning wel een oplossing bieden voor de problematiek van hinkende huwelijken? Of 

moeten we gewoon geduldig zijn en de sociale progressieve evolutie zijn werk laten doen?  

140. Beter is te kijken of de Europese Unie een Richtlijn of Verordening kan opstellen 

betreffende deze materie. In gevolge van deze vragen werd in Deel III uiteindelijk besproken 

welke stappen daadwerkelijk werden ondernomen in de EU. Ten eerste komt het HvJ in de 

arresten Konstantinidis en Dafeki reeds tot conclusie dat een lidstaat ‘gebonden is aan de door 

de bevoegde instanties van andere lidstaten uitgereikte akten en soortgelijke documenten van 

de burgerlijke stand, tenzij concrete aanwijzingen, die verband houden met het betrokken 

individuele geval, ernstige twijfel omtrent de juistheid daarvan doen rijzen.’ Vervolgens pleit 

het Stockholm Programma voor een wederzijdse erkenning van effecten van akten van de 

burgerlijke stand. Ook het Groenboek van 2010 wijst op drie mogelijke oplossingen en is 

volgens JOSÉ MANUEL BARROSO, voorzitter van de Commissie, een stap in de goede richting. 

Uiteindelijk werd op 4 februari 2014 een belangrijke Resolutie aangenomen betreffende de 

EU-routekaart tegen homofobie en discriminatie wegens seksuele gerichtheid of 

genderidentiteit. Ondanks het concept van de openbare orde lijkt hiermee dat wederzijdse 

erkenning wel de juiste weg is om te volgen. De Resolutie wees de Commissie er immers op 

dat het ‘dringend voorstellen moet opstellen voor de volledige wederzijdse erkenning in de 

hele EU van de rechtskracht van alle documenten van de burgerlijke stand, om 

discriminerende wettelijke en administratieve belemmeringen weg te nemen waar burgers 

en hun gezinnen mee te kampen hebben wanneer ze hun recht op vrij verkeer uitoefenen.’ 

Een ander belangrijk element van deze Resolutie kan worden teruggevonden in punt 4, H. iv): 

‘Lidstaten die wetgeving hebben aangenomen over samenlevingscontracten, geregistreerde 

partnerschappen of huwelijken voor paren van hetzelfde geslacht, moeten soortgelijke 

bepalingen die door andere lidstaten aangenomen zijn, erkennen.’ Uit deze Resolutie is met 

andere woorden af te leiden dat het Europees Parlement snel een oplossing wil zien voor het 

probleem van wederzijdse erkenning en gevolgen van akten van de burgerlijke stand. Het 

wordt duidelijk dat de volgende zet bij de Commissie ligt. Het veranderingsproces is dus 

ingezet en zal zeker verder evolueren.  

141. Hoewel de strijd voor gelijke rechten voor gelijkslachtige koppels al gedurende lange tijd 

bezig is, wordt het naar mijn mening duidelijk dat de huidige context een optimale kans kan 

bieden een grote stap voorwaarts te zetten. Recente arresten van het EHRM, de evolutie 

inzake wederzijdse erkenning gecombineerd met de vooruitgang in verschillende lidstaten 

inzake de invoering van een vorm van geregistreerd partnerschap of huwelijk voor 
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gelijkslachtige personen en de aangenomen Resolutie van 4 februari 2014 stellen dat 

wederzijdse erkenning een uitstekende eerste stap is om meer gelijkheid te bekomen. Het feit 

dat het EHRM en het HvJ inzake de term ‘huwelijk’ onderliggend duidelijk hebben gemaakt 

dat, hoewel dit vandaag nog traditioneel ingevuld wordt, er ruimte is voor ontwikkeling 

indien de lidstaten er klaar voor zijn, wijst er naar mijn mening op dat we in een 

overgangsperiode zitten.  

In deze overgangsperiode is het noodzakelijk dat we in eerste instantie het principe van 

wederzijdse erkenning van gevolgen van burgerlijke statussen introduceren om op deze 

manier discriminatie op het gebied van vrij verkeer van personen te vermijden. Volgende stap 

zal afhangen van de lidstaten zelf maar volgens mij kan verwacht worden dat ten gevolge van 

deze eerste stap in meer en meer landen een huwelijks- of geregistreerde 

partnerschapsmogelijkheid voor gelijkslachtige personen zal gecreëerd worden in de 

wetgeving. Deze stapsgewijze evolutie maakt zo de algemene Europese bevolking klaar voor 

meer gelijkheid voor  holebi’s. Uiteindelijk is dit immers het doel van de Europese Unie, 

namelijk voor alle EU-burgers te voorzien in een ruimte voor veiligheid, vrijheid en recht, 

weliswaar met een blijvende ruimte voor diversiteit.  
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