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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement de Commissie een onderzoek te laten uitvoeren 
naar de niet-erkenning van het Britse samenlevingscontract (civil partnership) door 
Luxemburg. Indiener, die in het Verenigd Koninkrijk een samenlevingscontract heeft gesloten 
en daarom in Luxemburg geen civiele verbintenis kan aangaan, is van mening dat de twee 
partnerschapsvormen als gelijkwaardig moeten worden beschouwd. Volgens indiener houdt 
de niet-erkenning door de Luxemburgse instanties van het Britse samenlevingscontract een 
inperking in van zijn recht, en dat van zijn partner, op vrij verkeer binnen de EU. Indiener 
wenst dan ook een vergelijkbare actie als ondernomen inzake verzoekschrift 1052/2008 over 
wettelijke rechten in verband met samenlevingscontracten in Frankrijk (PACS - pacte civil de 
solidarité) en Groot-Brittannië (civil partnership).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Het verzoekschrift 

Het Verenigd Koninkrijk kent geregistreerde partners en gehuwden dezelfde rechten toe en 
legt hun dezelfde plichten op. Terwijl Luxemburg het geregistreerd partnerschap erkent, is de 
wetgeving van dit land restrictiever dan de Britse wetgeving, aangezien in Luxemburg het 
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geregistreerd partnerschap niet gelijk wordt gesteld aan het huwelijk. 

Indiener, een Brits staatsburger, wil dat Luxemburg zijn in het Verenigd Koninkrijk 
geregistreerde partnerschap erkent. De Luxemburgse autoriteiten weigeren dit echter, omdat 
de gevolgen van een Luxemburgs partnerschap beperkter zijn. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Momenteel bestaat er geen EU-wetgeving inzake de wederzijdse erkenning van geregistreerde 
partnerschappen binnen de Europese Unie. De Europese Unie heeft zich er weliswaar toe 
verbonden haar burgers een breed scala aan burgerrechten toe te kennen, maar zij speelt geen 
rol in het besluit van lidstaten om geregistreerde partnerschappen te erkennen. Het is aan de 
lidstaten om deze kwestie op te lossen en te besluiten of zij de partnerschappen die in andere 
lidstaten zijn geregistreerd, erkennen. 

Op 14 december 2010 heeft de Commissie het Groenboek "Minder administratieve 
formaliteiten voor burgers" (COM (2010) 747 definitief) goedgekeurd, waarin zij de 
potentiële problemen onderkent die ontstaan doordat de burgerlijke staat niet wordt erkend. 

In het genoemde Groenboek staat dat 

"het van belang [is] erop te wijzen dat de Europese Unie niet bevoegd is om in te grijpen in 
het materiële familierecht van de lidstaten. De Commissie heeft dan ook noch de bevoegdheid 
noch de bedoeling om de uitwerking voor te stellen van materiële Europese regels ter zake 
van bijvoorbeeld naamgeving, adoptie of huwelijk of om de nationale definitie van het 
huwelijk te wijzigen. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie biedt geen 
enkele rechtsgrondslag voor een dergelijke oplossing".

Conclusie

De kwestie die indiener aan de orde stelt, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten. De Commissie is zich echter bewust van de eventuele problemen waar EU-burgers 
tegenaan lopen en heeft derhalve een groenboek gepubliceerd, teneinde inzicht te verkrijgen 
in de methoden waarmee deze problemen kunnen worden beperkt. 


