
Verschil huwelijk en 
geregistreerd partnerschap
Volgens het CBS trouwen steeds minder twintigers en dertigers . Volgens 
hen wordt dit deels gecompenseerd door het geregistreerd partnerschap. 
Het aantal gesloten geregistreerde partnerschappen stijgt namelijk al 
jaren. Het aantal gesloten huwelijken daalt daarentegen al jaren. Maar wat 
is het verschil tussen deze varianten van ‘officieel maken van de relatie’? 

Het antwoord hierop is vrij simpel. Juridisch gezien bestaan er bijna geen 
verschillen meer tussen het geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Het 
geregistreerd partnerschap is in 1998 ingevoerd om het voor mensen van 
hetzelfde geslacht mogelijk te maken een officiële verbintenis aan te gaan 
met elkaar. Het huwelijk was toen nog voorbehouden aan heteroseksuele 
stellen. 

In 2001 werd echter het huwelijk opengesteld voor homoseksuele stellen. 
Het geregistreerd partnerschap is toen ook opengesteld voor heteroseksuele 
koppels en blijven bestaan, terwijl zijn  nut eigenlijk al gediend was door het 
openstellen van het huwelijk voor alle stellen. 
Er zijn dan ook voornamelijk overeenkomsten tussen beide vormen. In 
beide gevallen is er een officiële ceremonie en moeten hier getuigen 
bij aanwezig zijn (minimaal 2, maximaal 4). In beide gevallen kunnen de 
partners/echtgenoten elkaars naam aannemen en in beide gevallen krijgen 
beide ouders automatisch het gezamenlijk gezag over de kinderen en zijn 
zij onderhoudsplichtig naar elkaar. Ook kan men bij een geregistreerd 
partnerschap, net als bij een huwelijk, voorwaarden maken. 

Toch zijn er nog een aantal verschillen te vinden:
- Bij het geregistreerde partnerschap hoort het ‘ja-woord’ niet bij de 

officiële ceremonie, anders dan bij het huwelijk. Men moet dus geen ja-
woord geven om het partnerschap met elkaar aan te gaan.

- Het geregistreerde partnerschap wordt niet overal ter wereld erkend. 
Als er plannen voor emigratie zijn dan biedt een huwelijk meer 
zekerheid. Er kunnen namelijk problemen ontstaan bij het overlijden en 
-daarmee samenhangend- het erven van een van de partners indien het 
geregistreerd partnerschap niet erkend wordt. 

- Als er géén minderjarige kinderen zijn, dan kan het geregistreerde 
partnerschap worden ontbonden zonder de tussenkomst van de rechter. 
Indien er wel minderjarige kinderen zijn óf de ontbinding niet door beide 
partners wordt geaccepteerd, dan geschiedt de ontbinding hetzelfde 
als een echtscheiding doet. Een scheiding van tafel en bed, waarbij 
het huwelijk juridische wel blijft bestaan maar de onderhoudsplicht en 
financiële verplichtingen naar elkaar toe ophouden te bestaan, bestaat bij 
een geregistreerd partnerschap niet. De wet voorziet hier niet in. 

- Tot slot kan een geregistreerd partnerschap wel omgezet worden in een 
huwelijk, maar kan het huwelijk niet omgezet worden in een geregistreerd 
partnerschap.

Zoals u kunt zien, zijn er geen grote 
juridische verschillen meer tussen het 
geregistreerd partnerschap en het 
huwelijk. Er blijven louter emotionele 
verschillen over nu men het huwelijk 
als ‘zwaarder’ beschouwd dan het 
geregistreerde partnerschap. 
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