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Betreft: Verzoekschrift 0602/2012, ingediend door Guido Gatti (Italiaanse 
nationaliteit), over de erkenning van huwelijken tussen mensen van hetzelfde 
geslacht, zelfs indien deze geen burger zijn van het land waar het huwelijk 
wordt voltrokken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener eist het recht op te mogen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht in een land dat 
homohuwelijken erkent, ook al is hij geen burger van een dergelijk land. Voorts vraagt hij dat 
een eventuele partner uit een niet-EU-land een visum kan verkrijgen om te trouwen in één van 
de EU-landen die het homohuwelijk erkennen, om vervolgens in een ander EU-land te gaan 
wonen dat het homohuwelijk weliswaar niet erkent maar het koppel dezelfde rechten 
garandeert als wettig gehuwde paren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie heeft reeds eerder verklaard dat het de lidstaten zijn die bepalen of in hun 
nationale recht de mogelijkheid voor homohuwelijken wordt opgenomen en onder welke 
voorwaarden de daarvoor in aanmerking komende personen daarvan gebruik kunnen maken.
De definitie van familie en familiebetrekkingen valt immers onder de exclusieve bevoegdheid 
van de lidstaten. Op grond van de huidige stand van de EU-wetgeving heeft iedere lidstaat 
tevens de bevoegdheid om in andere lidstaten gesloten huwelijken of geregistreerde 
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partnerschappen al dan niet te erkennen.
Indien het nationale recht van een lidstaat homohuwelijken mogelijk maakt, mogen burgers 
van de Unie die rechtmatig op het grondgebied van deze lidstaat verblijven niet worden 
gediscrimineerd ten aanzien van het recht om te trouwen. 
Met betrekking tot het recht van binnenkomst en verblijf van een homopartner is de richtlijn 
inzake vrij verkeer niet van toepassing op EU-burgers die in de lidstaat verblijven waarvan zij 
de nationaliteit bezitten maar moeten wel dezelfde rechten worden verleend aan terugkerende 
onderdanen voor zover het verblijf van een Unie-burger in een andere lidstaat van reële en 
daadwerkelijke aard was1.

Conclusie
Het EU-recht schept geen verplichting voor lidstaten om hun wetgeving op het gebied van het 
familierecht aan te passen en bevat geen regeling voor de erkenning van huwelijken of andere 
geregistreerde partnerschappen.
De regels inzake het recht op vrij verkeer zijn van toepassing zonder dat lidstaten de regels 
met betrekking tot de erkenning van huwelijken moeten aanpassen.

                                               
1 Zaak C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R.N.G. Eind, Jurispr 2007, I-10719.


