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Is het Geregistreerd Partnerschap internationaal bezien een probleem?
Auteur: mr. Branko Reumkens 
Partner/notaris bij LexQuire Notarissen en docent (internationaal) personen- en familierecht (branko.reumkens@lexquirenotarissen.nl) 

Als u de website van de Rijksoverheid raadpleegt leest 
u het volgende: “Trouwen en een geregistreerd partner-
schap zijn samenlevingsvormen die op elkaar lijken. Er 
zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregi-
streerd partnerschap:
•   Als u trouwt, moet u elkaar het “ja-woord” geven. Bij 

een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
•   Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen 

minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om 
eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u 
altijd naar de rechter.

•   Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding 
van tafel en bed, het huwelijk wel.”

Ik kan mij goed voorstellen dat veel aankomende  stellen 
geen enkel verschil dan wel meerwaarde zien in deze 
verschillen, zodat zij steeds vaker kiezen voor een 
geregistreerd partnerschap. Zelfs van ambtenaren van 
de Burgerlijke Stand van gemeenten in grensregio’s 
heb ik mogen vernemen dat zij geen waarschuwing 
uitspreken. De waarschuwing is gelegen in de volgende 
zin (eveneens vermeldt op de website van de Rijksover-
heid): “Daarnaast wordt een huwelijk overal ter wereld 
erkend. Bij een geregistreerd partnerschap is dat niet 
altijd het geval”. In dit artikel breng ik dit punt graag 
onder de aandacht.

Ontstaan geregistreerd partnerschap in 
Nederland
Alvorens in te zoomen op de problematiek is het goed om 
eerst meer te vertellen over het geregistreerde partnerschap. 
Het geregistreerd partnerschap werd in Nederland in 1998 
geïntroduceerd met als voornaamste doel om het ook voor 
paren van gelijk geslacht mogelijk te maken hun relatie te 
formaliseren. Tot dan toe was dat voor hen niet mogelijk 
omdat het huwelijk uitsluitend openstond voor heteroseksuele 
paren. Weliswaar konden stellen van gelijk geslacht ook toen 
al afspraken vastleggen in een samenlevingscontract, maar 
dat gaf niet dezelfde publieke erkenning, rechten en plichten 
als een huwelijk.
Niet alleen paren van gelijk geslacht konden een geregi-
streerd partnerschap sluiten; de regeling werd opengesteld 
voor alle paren. Voor heteroseksuele stellen zou het partner-
schap eveneens interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld als zij 
om wat voor reden dan ook niet wilden trouwen (Tweede Ka-
mer, 2016). Ook het idee van gelijkwaardigheid zou op deze 
manier beter tot uitdrukking komen, omdat het partnerschap 
dan niet bekend zou komen te staan als relatievorm exclusief 
voor paren van gelijk geslacht. 
Echter vanaf 2001 werd het huwelijk “opengesteld” in die zin 
dat stellen van gelijk geslacht eveneens konden trouwen. 
Door deze wijziging viel de belangrijkste reden om het gere-
gistreerd partnerschap in te stellen weg. Er gingen stemmen 
op om deze relatievorm weer af te schaffen. Uit evaluaties van 
het partnerschap bleek echter dat er behoefte aan bestond. 

Meest in het oog springend is het verkennend onderzoek naar 
het geregistreerd partnerschap in Nederland van Yvonne 
Scherf (april 1999). Haar conclusie luidt woordelijk als volgt:

“Van de wetgeving inzake het geregistreerd partnerschap 
die met ingang van 1 januari 1998 in Nederland van kracht is 
geworden is aanzienlijk meer gebruik gemaakt dan de 1700 
registraties van partners van gelijk geslacht per jaar waar men 
bij de voorbereiding van de wetgeving van uitging. Alleen al 
tussen partners van gelijk geslacht werden meer dan 3.000 
registraties gesloten.
Opvallend is daarnaast het aantal man/vrouw-paren (1.550) 
dat van de mogelijkheid tot het sluiten van een geregistreerd 
partnerschap gebruik maakt.

In totaal zijn in 1998 4.556 geregistreerde partnerschappen 
gesloten.
Partnerschapsgeregistreerden zijn gemiddeld hoger opgeleid 
dan de Nederlandse bevolking in het algemeen. Ook hebben 
zij een betere inkomenspositie.
Qua leeftijd ligt de nadruk op de leeftijdscategorie 35-54 jaar.
Financieel/praktische overwegingen (erfenis, pensioen, koop-
huis) vormen de belangrijkste reden om een geregistreerd 
partnerschap te sluiten. Ondanks de voorlichting die men 
heeft gekregen is de kennis over de consequenties van het 
aangaan van een geregistreerd partnerschap bij de partners 
niet erg groot. Het ziet er naar uit dat diegenen die voorheen 
samenleefden met een samenlevingscontract (de gevolgen 
voortvloeiend uit) het geregistreerd partnerschap een goede 
vervanging vinden voor (de afspraken opgenomen in) het 
samenlevingscontract. Dit geldt vooral voor paren van gelijk 
geslacht.
Als het huwelijk wordt opengesteld voor paren van gelijk 
geslacht kiest meer dan de helft van deze paren ervoor om 
het geregistreerd partnerschap alsnog om te zetten in een 
huwelijk.
Van knelpunten in de toepassing van de wet is tot nu toe geen 
sprake. Ook ondervinden partnerschapsgeregistreerden 
 nauwelijks negatieve reacties vanuit de buitenwereld. Het ziet 
er dan ook naar uit dat het geregistreerd partnerschap een 
 verschijnsel is dat maatschappelijk op acceptatie mag rekenen.”

Het partnerschap vulde als het ware het gat tussen enerzijds 
het huwelijk en anderzijds het ongeregistreerd samenwonen.

Geregistreerd partnerschap heeft nog 
steeds bestaansrecht
Sinds de invoering in 1998 is het aantal geregistreerd partner-
schappen dat jaarlijks wordt gesloten geleidelijk toegenomen. 
In het eerste jaar waren dat er zo’n 4,5 duizend, een groter 
aantal dan vooraf werd verwacht. In de jaren daarna daalde 
het aantal partnerschapssluitingen eerst, tot iets meer dan 
tweeduizend in 2001, om vervolgens weer te stijgen. In de 
jaren 2010 tot en met 2013 werden rond de negenduizend 
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partnerschappen per jaar gesloten. Vanaf 2014 zette opnieuw 
een stijging in en kwamen er elk jaar tussen de twee- en drie-
duizend partnerschappen extra bij. In 2018 werden een kleine 
twintigduizend geregistreerde partnerschappen gesloten, vier 
keer zoveel als bij de invoering in 1998 en bijna een verdub-
beling ten opzichte van 2014.
Inmiddels kiest bijna 24% van de paren die een verbintenis 
bij de burgerlijke stand vastleggen voor een geregistreerd 
partnerschap. In de eerste jaren was dat aandeel veel kleiner. 
Toen sloot ruim 2% van de heteroseksuele paren een gere-
gistreerd partnerschap en geen huwelijk. In 2001, toen ook 
paren van gelijk geslacht konden trouwen, was bijna 2,5% van 
de verbintenissen een partnerschap (Bron: CBS).

Uit onderzoeken blijkt dat geregistreerde partners vaker dan 
gehuwden aangeven dat zij voor deze relatievorm kozen om 
alles goed te regelen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een 
huis, hun pensioen of in verband met kinderen. Een partner-
schap vonden ze daarbij bovendien goedkoper en makkelijker 
te regelen dan een samenlevingscontract. Minder vaak dan 
gehuwden noemden zij de bevestiging van de relatie als 
reden of elkaar publiekelijk de liefde willen verklaren. Ge-
registreerde partners beschouwden het huwelijk wat vaker 
als een traditioneel instituut dan gehuwden. Ongeveer 40% 
gaf aan dat ze geen bruiloft wilden. Geregistreerde partners 
lijken dus minder emotionele en symbolische waarde aan hun 
verbintenis te hechten en de relatie zakelijker te benaderen. 
Deze bevinding was een belangrijke reden om te concluderen 
dat het partnerschap bestaansrecht had naast het huwelijk, 
ook nadat het huwelijk was opengesteld voor paren van gelijk 
geslacht en de juridische verschillen tussen beide relatievor-
men kleiner werden (Tweede Kamer, 2013).

Het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
(KNB) deelde deze mening niet. Zij was van mening dat het 
geregistreerd partnerschap kan worden afgeschaft, daar bijna 
alle juridische hobbels zijn genomen en het geregistreerd 
partnerschap vrijwel dezelfde juridische status heeft als het 
huwelijk. Uit de door ontvangen “feedback” uit de notariële 
praktijk bleek dat negen van de tien notarissen in de dage-
lijkse praktijk zien dat veel mensen niet goed weten wat zij nu 
precies wel regelen met een geregistreerd partnerschap en 
wat niet. Ook verwarren mensen het geregistreerd partner-
schap met een samenlevingsovereenkomst.
Echter besloot de Tweede Kamer anders en bleef het geregi-
streerd partnerschap gehandhaafd.

Wettelijke basis
Artikel 1:80a van het Burgerlijk Wetboek geeft de mogelijkheid 
van een geregistreerd partnerschap.
Het artikel luidt woordelijk als volgt:

Artikel 80a
1. Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één 

 andere  persoon van hetzelfde of andere geslacht een 
 geregistreerd partnerschap aangaan.

2. Zij die een geregistreerd partnerschap aangaan, mogen 
niet tegelijkertijd gehuwd zijn.

3. Registratie van partnerschap geschiedt bij een akte van 
registratie van partnerschap opgemaakt door een ambte-

naar van de burgerlijke stand.
4. Een partnerschapsregistratie kan worden gestuit, indien 

partijen niet de vereisten in zich verenigen om de regi-
stratie aan te gaan, of wanneer partijen niet beiden hun 
toestemming tot het geregistreerd partnerschap vrijelijk 
zullen geven, dan wel wanneer het oogmerk van de 
aanstaande geregistreerde partners, of één hunner, niet 
is gericht op de vervulling van de door de wet aan de 
partnerschapsregistratie verbonden plichten, doch op het 
verkrijgen van toelating tot Nederland. Op een stuiting zijn 
de artikelen 51, 52, 53, tweede tot en met vierde lid, en 54 
tot en met 56 van overeenkomstige toepassing. Het open-
baar ministerie is verplicht een partnerschapsregistratie te 
stuiten, indien het met een van de in de artikelen 31, 32, 
41 en in het eerste en tweede lid van dit artikel omschre-
ven beletselen bekend is. Indien aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand een van de in de vorige zin genoemde 
beletselen bekend is, of wanneer partijen niet beiden hun 
toestemming tot het geregistreerd partnerschap vrijelijk 
zullen geven, mag hij niet meewerken aan een registratie 
of daaraan voorafgaande formaliteiten verrichten, ook al 
zou geen stuiting hebben plaatsgehad.

5. Ter zake van de partnerschapsregistratie zijn de artikelen 
31, 32, 37 tot en met 39, 41, 41a, 44 tot en met 49, 58, en 
62 tot en met 66 van overeenkomstige toepassing.

6. Op de nietigverklaring van een partnerschapsregistratie 
zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 69 tot 
en met 73, 74, 75 tot en met 77, eerste lid en tweede lid.

7. Op het bewijs van het bestaan van de partnerschapsre-
gistratie zijn de artikelen 78 en 79 van overeenkomstige 
toepassing.

Belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden op 
basis van dit artikel zijn:
• geregistreerd partnerschap is mogelijk met één andere 

persoon (monogamie);
• de personen die een geregistreerd partnerschap aangaan 

mogen niet tegelijkertijd gehuwd zijn;
• de registratie vindt plaats bij de ambtenaar van de Burger-

lijke Stand.

Artikel 1:80b van het Burgerlijk Wetboek betreft een zoge-
naamde “schakelbepaling”. Door dit artikel worden de titels 6 
(rechten en verplichtingen van echtgenoten), titel 7 (de 
wettelijke gemeenschap van goederen) en titel 8 (huwelijkse 
voorwaarden) van overeenkomstige toepassing verklaard. Al-
leen de bepalingen omtrent scheiding van tafel en bed worden 
uitgezonderd.
Door deze schakelbepaling worden derhalve vele bepalingen 
van toepassing op een huwelijkssituatie eveneens van toe-
passing verklaart bij een geregistreerd partnerschap.

Over de grenzen
In sommige EU-landen is een geregistreerd partnerschap 
gelijkwaardig of vergelijkbaar met het huwelijk. De landen 
waar partners van hetzelfde geslacht kunnen trouwen, erken-
nen over het algemeen ook huwelijken tussen partners van 
hetzelfde geslacht uit andere landen.
In landen waar personen van hetzelfde geslacht niet mogen 
trouwen maar zich wel als partners mogen registreren, geeft 
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een in het buitenland gesloten huwelijk tussen personen van 
hetzelfde geslacht meestal dezelfde rechten als een geregi-
streerd partnerschap.
Maar de volgende EU-landen (er)kennen geen geregistreerd 
partnerschap:
Bulgarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije.
Zijn dit dan alle problemen? Helaas betreft het bovenstaande 
het zogenaamde “topje van de ijsberg”.
Een goed lezer heeft opgemerkt dat er sprake is van 
 personen van hetzelfde geslacht. 
Wat speelt nu bij een geregistreerd partnerschap tussen 
personen van een verschillend geslacht?
Deze vraagstelling/problematiek kwam ook in enige onder-
zoeken als knelpunt naar voren. 
Immers is in de eerste plaats de kans op niet-erkenning, net 
als voor gelijkgeslachtelijke huwelijken, in het buitenland groot. 
Op de tweede plaats kwam naar voren dat er rechtsonzeker-
heid kan ontstaan. In veel onderzochte rechtsstelsels, met 
uitzondering van België, bestaat onduidelijkheid hoe een 
geregistreerd partnerschap tussen partners van verschillend 
geslacht behandeld zal worden. Beide problemen kunnen 
resulteren in hinkende rechtsverhoudingen. Dit zijn rechtsver-
houdingen die erkend worden in het ene land, maar niet in het 
andere. 
Laten wij eens “inzoomen” op onze buurlanden België en 
Duitsland.

België
België erkent het “homohuwelijk” op basis van de wet van 13 
februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen 
van hetzelfde geslacht sinds 1 juni 2003.
Deze omvat dezelfde rechten en plichten als een huwelijk tus-
sen personen van verschillend geslacht. 
Het geregistreerd partnerschap bestaat in België niet.

In België verwijst het geregistreerd partnerschap naar de 
 verklaring van wettelijke samenwoning/ cohabitation légale die 
voor een ambtenaar van de burgerlijke stand wordt  afgelegd 
(cf. artikelen 1475 en volgende van het Belgisch  Burgerlijk 
Wetboek). Het wettelijk samenwonen geeft een zekere juridische 
bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de 
gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.
Mocht een geregistreerd koppel, van verschillend dan wel 
gelijk geslacht, derhalve emigreren naar België, zullen weinig 
juridische dan wel fiscale obstakels hun pad kruisen.

Duitsland
Tot 30 september 2017 voorzag de Duitse wetgeving in gere-
gistreerde partnerschappen, een wettelijk instituut dat was ge-
lijkgesteld aan het huwelijk en voorbehouden aan koppels van 
hetzelfde geslacht, overeenkomstig de Wet op Geregistreerde 
Partnerschappen (Lebenspartnerschaftsgesetz; LPartG).

De Wet van 20 juli 2017 die koppels van hetzelfde geslacht 
het recht verschaft om te huwen (zie het Duitse Staatsblad 
BGBL. I, p. 2787) en die van kracht werd op 1 oktober 2017, 
stelde het huwelijk open voor koppels van hetzelfde geslacht. 
Huwelijken tussen homoseksuele partners zijn onderworpen 
aan dezelfde bepalingen als huwelijken tussen heteroseksu-

ele partners.

Partnerschappen die al waren geregistreerd, blijven bestaan, 
tenzij beide partners voor de ambtenaar van de burgerlijke 
stand verklaren dat zij in het huwelijk willen treden (zie § 20a 
LPartG). Door de openstelling van het huwelijk voor koppels 
van hetzelfde geslacht zijn geregistreerde partnerschappen 
overbodig geworden. Bijgevolg is het niet langer mogelijk om 
een geregistreerd partnerschap aan te gaan.
In tegenstelling tot Nederland is het geregistreerde partner-
schap na openstelling van het huwelijk mitsdien afgeschaft.

Conclusie is derhalve dat er voor geregistreerd partners van 
hetzelfde geslacht weinig problemen zullen ontstaan. Echter 
wat betekent dit voor geregistreerd partners van verschillend 
geslacht?

Problemen voor geregistreerd partners van verschillend 
geslacht woonachtig in Duitsland:
• bij overlijden (zonder testament) zal – indien het Duitse 

erfrecht van toepassing zal zijn - de geregistreerd partner 
niet “opkomen” als erfgenaam.

Dit probleem kan evenwel eenvoudig voorkomen worden door 
het opmaken van een testament.

• bij overlijden zal de Duitse fiscus de geregistreerd partner 
als “derde” beschouwen. Hetgeen zal leiden tot een hoge 
heffing en een kleine vrijstelling ter zake de te betalen 
Duitse erfbelasting.

In de praktijk proberen wij als notarissen reeds enkele jaren 
dit probleem op te lossen door alsnog (voor overlijden) het 
geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk (het-
geen mogelijk is op basis van artikel 1:80g van het Burgerlijk 
Wetboek). Echter vernemen wij steeds van Duitse adviseurs 
dat het maar de vraag is of de Duitse staat deze omzetting 
dient te accepteren. Helaas nog steeds een onduidelijkheid, 
hetgeen tot rechtsonzekerheid kan leiden.

Maar de “problemen” gaan verder dan wij ons kunnen voor-
stellen. Dit werd ons dit jaar duidelijk bij een casus die op ons 
kantoor speelde. De casus heb ik hieronder weer gegeven, 
ter verkrijging van een beeld. De namen zijn uiteraard 
 geanonimiseerd.

Jan en Bella woonachtig in Rotterdam zijn in 2001 als part-
ners geregistreerd. Jan is een fervent motorrijder. Derhalve 
toert hij graag door de Duitse Eifel. Tijdens een toertocht komt 
Jan door een noodlottig ongeval om het leven.
De ambtenaar van de Duitse gemeente waar Jan kwam te 
overlijden weigert aan Bella een overlijdensakte te overhan-
digen. Zij erkennen het geregistreerde partnerschap niet. De 
gemeente wenst allereerst duidelijkheid dat Jan niet getrouwd 
is (geweest). Jan is eerder gehuwd geweest met Joke, welk 
huwelijk werd ontbonden door echtscheiding in 1991. Bella 
overhandigt aan de Duitse ambtenaar een (vertaald!) afschrift 
van de huwelijksakte van Jan. Op deze akte is onder punt 10 
het volgende opgenomen: “Div: 17-06-1991”. Dit betekent dat 
het huwelijk door echtscheiding (= divorce) is ontbonden. Voor 
de Duitse ambtenaar is dit evenwel onvoldoende bewijs. Ook 
mijn brief – in mijn functie als notaris – bevestigende dat het 
huwelijk reeds ontbonden was, met uitleg over ons Neder-
landse systeem zette geen “zoden aan de dijk”. 
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De ambtenaar bleef volharden dat zij een bewijs moest 
ontvangen dat het huwelijk van Jan ontbonden was. Dit kon 
door het opsturen van een “Scheidungsurkunde” opgemaakt 
door de gemeente (die in Nederland niet verstrekt kan worden 
door de gemeente) of het echtscheidingsvonnis/beschikking 
(wederom vertaald in de Duitse taal).

De ambtenaar stelt zich op het volgende standpunt:
“Scheidungsurteile sind Hoheitsakte des jeweiligen Staates, 
die ausschlieβlich für diesen Rechtswirksamheit erlangen 
können. Sie werden nur anerkannt, wenn die Landesjustiz-
verwaltung festgestellt hat, dass die Voraussetzungen für 
die Anerkennung vorliegen. Hat ein Gericht des Staates 
entschieden, dem beide Ehegatten zur Zeit der Entscheidung 
angehört haben, hängt die Anerkennung nicht von einer Fest-
stellung der Landesjustizverwaltung ab. In diesen Fällen ist 
die Verwaltungsbehörde zuständig, die die fragliche Entschei-
dung für ihre Aufgabenerfüllung zu würdigen hat.” 

Om verdere vertraging te voorkomen – immers kon er geen 
aanvang worden genomen met de afwikkeling van de nalaten-
schap daar er geen Europese verklaring van erfrecht kon 
worden opgemaakt – hebben wij in functie van notaris deze 
beschikking opgevraagd bij de Rechtbank Rotterdam. Dit had 
mijns inziens zonder tussenkomst van een notaris nog tot 
een extra probleem kunnen leiden daar de echtscheidingsbe-
schikking slechts door de Rechtbank wordt verstrekt aan de 
gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echt-
genoot. In casu waren er geen kinderen zodat in het geval dat de 
Rechtbank de beschikking niet zou hebben verstrekt, wij contact 
hadden moeten opnemen met de ex-echtgenote van Jan.

Na ontvangst van de vertaalde echtscheidingsbeschikking 
werd door de ambtenaar (bijna 3 maanden na het overlijden 
van Jan) de “Sterbeurkunde” (=akte van overlijden) verstrekt.

Conclusie 
Het standpunt van de Tweede Kamer/minister om het geregi-
streerd partnerschap in stand te houden kan ik – vanuit puur 
Nederlands perspectief – begrijpen. Wel deel ik de zorgen 
van mijn collega’s dat zeer veel geregistreerd partners totaal 
geen weet hebben van de werking van een geregistreerd 
partnerschap dan wel de juridische implicaties daarvan.
Uit buitenlands perspectief maak ik mij zorgen. Zoals be-
schreven leidt het bestaan van het Nederlandse geregistreerd 
partnerschap (met name bij personen van verschillend 
geslacht) tot veel problemen (aangaande erkenning) dan wel 
rechtsonzekerheid.

Mijn zorgen groeien dienaangaande steeds meer. Dit blijkt 
ook uit de evaluatie “20 jaar geregistreerd partnerschap” van 
Saskia te Riele en Katharina Stückradt (2019). In deze evalu-
atie constateren de schrijvers het volgende: 
“In de eerste jaren werden naar verhouding meer partner-
schappen gesloten in de vier grote steden dan daarbuiten. 
Van alle grootstedelingen die in 1998 een formele verbintenis 
sloten, koos 6,6 procent voor het partnerschap, tegenover 
4,7 procent van degenen die elders in Nederland woonden. 
Dit kwam vooral doordat het aantal paren van gelijk geslacht, 
die toen nog niet konden trouwen, groter is in de vier grote 

steden. Na 2001 werd het verschil tussen grootstedelingen en 
niet-grootstedelingen kleiner. Wanneer alleen naar hetero-
seksuele stellen wordt gekeken, dan was er bij hen ook in de 
beginperiode weinig verschil. In beide gevallen koos rond de 
1,5 procent voor het partnerschap.

Inmiddels is het partnerschap populairder buiten de vier grote 
steden dan daarbinnen. In de loop van de jaren is het aandeel 
dat voor een partnerschap kiest sneller gestegen in de rest 
van Nederland dan in de grote steden. Vanaf 2007 liep dit 
verschil langzaam op. In 2018 had buiten de vier grote steden 
ruim een kwart een voorkeur voor het partnerschap tegenover 
bijna 19 procent van de grootstedelingen. Dit verschil komt 
volledig voor rekening van paren van verschillend geslacht.

Het verschil tussen de vier grote steden en de rest van 
Nederland heeft deels te maken met verschillen in samenstel-
ling van de bevolking: leeftijd, het aandeel met een tweede 
of latere relatie, het aandeel paren van gelijk geslacht en het 
aandeel personen met een migratieachtergrond. 

Maar ook als met deze verschillen rekening wordt gehouden, 
kiest een groter aandeel buiten de vier grote steden voor een 
partnerschap dan van de mensen die wel in deze steden 
wonen. 
Dat beeld wordt bevestigd als naar de spreiding over Neder-
land wordt gekeken. Het aandeel dat voor een partnerschap 
kiest, is vooral groot in het noorden en oosten van Nederland 
en niet zozeer in de stedelijke gebieden.”

Deze ontwikkeling baart mij persoonlijk zorgen. Met name in 
grensregio’s lijkt mij het een taak voor de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand van de gemeente om te wijzen op eventuele 
internationale problemen die voortkomen uit de keuze voor 
het geregistreerd partnerschap. In mijn praktijk sta ik zeer veel 
koppels bij – van gelijk dan wel verschillend geslacht – die 
in het buitenland wonen en in Nederland een geregistreerd 
partnerschap aangaan. Uit de terugkoppeling van al deze 
klanten begreep ik dat er geen enkele waarschuwing uitge-
sproken was casu quo werd. Ik kan nog begrip opbrengen 
voor de situatie dat de geregistreerd partners ten tijde van het 
aangaan woonachtig in Nederland waren (dus na registratie 
zijn geëmigreerd), echter is het voor mij onbegrijpelijk dat er 
geen waarschuwing volgt op het moment dat de (aanstaande) 
geregistreerd partners ten tijde van het aangaan van het 
geregistreerd partnerschap reeds woonachtig zijn in het 
buitenland.

Diegenen die zich melden voor het opmaken van partner-
schapsvoorwaarden kozen – na onze uitleg – alsnog groten-
deels voor het aangaan van een huwelijk om de problemen 
te voorkomen. Met de koppels die reeds een geregistreerd 
partnerschap hebben aangegaan en woonachtig zijn in het 
buitenland dan wel buitenlands vermogen bezitten hebben 
wij veel werk. Per land moeten wij alsdan beoordelen welke 
opties voorhanden zijn om de problematiek en rechtsonzeker-
heid te beperken.

Derhalve misschien een “oubollige” echter treffende spreuk 
tot slot: “Geregistreerd partnerschap, bezint eer gij begint!”. 




