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nagegaan of de zogenaamde Kwalificatierichtlijn van 2004 
die Europese minimumnormen voor de erkenning en be-
scherming van vluchtelingen invoert3, op dit vlak innoveert. 
ten slotte worden enkele specifieke problemen waarmee de 
homoseksuele vluchteling wordt geconfronteerd, behandeld. 

1. De definitie van “vluchteling” in het Verdrag 
van Genève

artikel 1, a, 2 van het Vluchtelingenverdrag definieert vluch-
teling als de persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervol-
ging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot 
een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich 
bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die 
de bescherming van dat land niet kan, of uit hoofde van bovenbe-
doelde vrees, niet wil inroepen (…)”. Om te worden erkend als 
vluchteling moet een persoon aantonen dat hij een vervolging 
vreest om één van deze redenen4. In wat volgt wordt inge-
gaan op de betekenis van het begrip “sociale groep” en wordt 
nagegaan of de homoseksueel als behorend tot een sociale 
groep kan beschouwd worden.

a. Begrip sociale groep

Het begrip “sociale groep” werd in het Vluchtelingenverdrag 
geïntroduceerd op initiatief van een Zweedse vertegenwoor-
diger zonder dat enige discussie plaatsvond. Het verdrag be-
vat geen precieze definitie van het begrip “sociale groep” en 
ook de voorbereidende werken brengen geen opheldering5. 
Ondanks deze onzekerheid6 tekent zich in de rechtspraak 

1953, BS 4 oktober 1953, zoals aangepast door het protocol 
31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, opge-
maakt te new york, goedgekeurd door Wet 27 februari 1969, 
BS 3 mei 1969 (hierna: Vluchtelingenverdrag). Overeenkomstig 
artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet wordt de vluchtelingen-
status toegekend gelet op de voorwaarden van artikel 1 van het 
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 
1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd door het 
protocol van new york van 31 januari 1967. 

3	 Richtlijn Raad nr. 2004/83/EG, 29 april 2004 inzake minimum-
normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen 
en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 
internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de ver-
leende bescherming, Pb.L. 30 september 2004, afl. 304, 12 
(hierna: Kwalificatierichtlijn).

4	 F. BERnaRD, J. Van DER KLaUW en D. VanHEULE, “Vluch-
telingen” in B. HUBEaU en M.-C. FOBLEtS (eds.), Migratie en 
migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (deel 3), Brugge, die 
Keure, 1999, 127.

5	 L. LEJEUnE, “Het begrip sociale groep”, T.Vreemd. 2000, 27.
6	 Zie hierover ook J.C. HatHaWay en M. FOStER, “Membership 

Inleiding

Jamal en alireza, twee Iraanse jonge mannen hebben een 
relatie. na een anonieme tip worden ze opgepakt door de 
Iraanse Revolutionaire Garde omwille van hun seksuele ge-
aardheid en riskeren ze de doodstraf. alireza slaagt erin de 
plaatselijke overheid om te kopen en vlucht naar België. Hier 
wenst hij asiel aan te vragen. Maakt hij kans erkend te wor-
den als vluchteling omwille van zijn geaardheid? 

Bart en tom zijn pasgetrouwde Belgen. tom werkt voor een 
poolse onderneming en wordt gevraagd zich in Warschau te 
vestigen. Bart heeft geen werk. Kan hij zich met succes be-
roepen op Richtlijn 2004/38/EG met het oog op een verblijfs-
recht in polen?

Beide – op het eerste zicht compleet uiteenlopende – pro-
blemen zijn te herleiden tot dezelfde vraag: hoe gaat het 
Europese en Belgische vreemdelingenrecht om met homo-
seksualiteit? In wat volgt wordt op de eerste plaats aandacht 
besteed aan de positie van de homoseksuele vluchteling. In 
een tweede deel van onze bijdrage wordt onderzocht welke 
rechten de homoseksuele relatie toekomt in het kader van 
het Europees recht op vrij verkeer van personen. 

I_	 Homoseksualiteit	in	het	
vluchtelingenrecht

artikel 48 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemde-
ling die voldoet aan de voorwaarden die te dien einde worden 
gesteld door de internationale overeenkomsten die België 
binden, als vluchteling kan worden erkend. Bovendien zal 
deze vluchteling, overeenkomstig artikel 49 Vreemdelingen-
wet, als vluchteling tot het verblijf en de vestiging in het land 
worden toegelaten1. In wat volgt wordt het begrip “vluchte-
ling” van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende 
de status van Vluchtelingen2 geanalyseerd. Bovendien wordt 

*	 Beide auteurs zijn verbonden aan de K.U.Leuven. De auteurs 
wensen van harte prof. dr. M.-C. FOBLEtS te danken voor haar 
aanmoediging en raadgevingen bij de totstandkoming van deze 
bijdrage. 

1	 F. BERnaRD, J. Van DER KLaUW en D. VanHEULE, “Vluch-
telingen” in B. HUBEaU en M.-C. FOBLEtS (eds.), Migratie en 
migrantenrecht. Recente ontwikkelingen (deel 3), Brugge, die 
Keure, 1999, 125.

2	 Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelin-
gen, ondertekend te Genève, goedgekeurd door Wet 26 juni 
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het land van herkomst homoseksualiteit niet bestraft, wil 
dit niet zeggen dat een mogelijke vrees voor vervolging niet 
bestaat14. In die hypothese is het nochtans moeilijker om als 
vluchteling erkend te worden op basis van seksuele geaard-
heid15. Het kan ook gebeuren dat de individuele situatie van de 
betrokkene van dien aard is dat niet van hem of haar verwacht 
kan worden dat hij of zij de nodige discretie aan de dag legt 
wat het uiten van zijn of haar seksuele geaardheid betreft en 
dat er bijgevolg een reëel risico op vervolging zou kunnen be-
staan bij een eventuele 
terugkeer naar het ge-
boorteland16. 

In 2002 voerde S. KOR-
MOSS een onderzoek 
uit naar seksuele ge-
aardheid als mogelijke 
vorm van vervolging. tussen 1988 en 1997 werden vijfen-
twintig asielaanvragen gebaseerd op seksuele oriëntatie. De 
betrokkenen waren doorgaans afkomstig uit Oostbloklanden 
(Roemenië) en uit het Midden-Oosten en noord-afrika (Iran, 
algerije, Marokko). Ongeveer de helft van deze asielzoekers 
werd als vluchteling erkend. In 1998 en 1999 betrof het hoog-
uit een tiental gevallen. De helft van deze aanvragen werd 
ontvankelijk verklaard. Eén asielzoeker werd als vluchteling 
erkend en enkelen daarvan werd de status van vluchteling 

telingenstatus toe aan een Georgiër omwille van de vervolgin-
gen die hij bij terugkeer naar zijn herkomstland riskeerde ten 
gevolge van zijn seksuele geaardheid: VBV 21 oktober 1998, nr. 
97-2568/F754, T.Vreemd. 2000, 37. 

14	 L. LEJEUnE, “De vervolgende partij”, T.Vreemd. 2000, 74.
15	 Wanneer homoseksualiteit niet strafrechtelijk wordt beteu-

geld in het land van herkomst, is het erg moeilijk om erkend 
te worden als vluchteling op basis van seksuele geaardheid. Zo 
weigerde de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen een 
homoseksueel uit Bangladesh te erkennen als vluchteling, op 
basis van de overweging dat “homoseksualiteit niet strafbaar is 
en niet wordt vervolgd in Bangladesh”, hoewel de Commissie 
erkende dat de homoseksuelen de haat van moslimfundamen-
talisten moeten dragen, waarbij de overheid nauwelijks tus-
senkomt: VBV 22 april 1999, T.Vreemd. 2000, 39. Wanneer het 
land van herkomst zijn wetgeving of rechtspraak aanpast en 
voordien bestaande wetgeving die homoseksuele handelingen 
strafbaar stelt, afschaft (voor India, zie het recente arrest van 
de High Court of Delhi at new Delhi 2 juli 2009, Wp (C) no. 
7555/2001, waarin de penalisatie van homoseksuele hande-
lingen ongrondwettig werd bevonden), kan o.i. uit dergelijke 
wetswijziging alleen niet worden besloten dat de reële situatie 
voor homoseksuelen van dien aard is dat zij geen aanspraak 
meer kunnen maken op de bescherming als vluchteling. Veel 
zal afhangen van de dagdagelijkse realiteit. Het omgekeerde 
probleem stelt zich eveneens. De wetgeving van sommige lan-
den stelt homoseksuele handelingen strafbaar, terwijl er de 
facto geen vervolgingsbeleid (meer) wordt gevoerd. Zie hierover 
infra.

16	 S. KORMOSS, “De genderspecifieke dimensie inzake asiel: 
beknopte analyse van het internationaal en Belgisch juridisch 
kader”, T.Vreemd. 2002, 21. De VBV erkende een Congolees als 
vluchteling – onder meer – op basis van zijn homoseksualiteit, 
die algemeen gekend was in zijn omgeving. De betrokkene was 
omwille van zijn homoseksualiteit het slachtoffer van geweld 
en werd verstoten door zijn familie. Zijn moeder was bovendien 
als directrice van het “Centre féminin Mama Mobutu” een kop-
stuk van het “ancien régime” in Congo. In die omstandigheden 
erkende de VBV het bestaan van een reëel risico op vervolging 
bij terugkeer naar dit land: VBV 15 oktober 1999, T.Vreemd. 
2000, 40-41.

een definitie af. Volgens de Vaste Beroepscommissie voor 
Vluchtelingen7 kon een sociale groep slaan op “een groep 
gekenmerkt ofwel door aangeboren, ongewijzigde kenmerken, 
ofwel door vroegere kenmerken, daar het niet in hun macht ligt 

om hun voorgeschiede-
nis of vroegere erva-
ring te wijzigen, of op 
een op vrijwillige basis 
samengestelde groep 
op voorwaarde dat hun 
doelstelling dermate be-

langrijk is voor hun menselijke waardigheid dat niet gevraagd 
kan worden dat de betrokkenen er afstand van zouden doen”8. 
Volgens de Vaste Beroepscommissie ging het om een “groupe 
de personnes partageant des caractéristiques communes qui 
les identifient en tant qu’ensemble distinct au sein du corps so-
cial et qui est perçu, comme tel par le reste de la population ou 
par les autorités”9. 

Het begrip “sociale groep” mag niet worden verward met dat 
van de groep sensu lato. Het geheel van de aansluitingscri-
teria opgesomd in het Vluchtelingenverdrag (ras, nationali-
teit,…) beoogt telkens een groep van personen, waarvan de 
sociale groep slechts een gedeelte is10. Het mag evenmin 
verward worden met het begrip groepsvervolging. De term 
“groepsvervolging” slaat op de omvang van een vervolging 
terwijl het begrip “sociale groep” een categorie van personen 
beoogt die het Vluchtelingenverdrag individueel in bescher-
ming neemt. De twee begrippen kunnen samenvallen, maar 
dit is niet noodzakelijk het geval: de groepsvervolging kan 
zich voordoen bij elke groep van personen geviseerd door het 
Vluchtelingenverdrag11. 

b. Homoseksuelen als sociale groep

Indien de vluchteling zijn seksuele geaardheid inroept ter 
ondersteuning van een asielaanvraag, zal het onderzoek ten 
gronde moeten uitwijzen of de vrees voor vervolging werkelijk 
gegrond is12. Dit is het geval wanneer het in het openbaar be-
leven van de homoseksualiteit strafrechtelijk beteugeld wordt 
of wanneer er sprake is van een actief vervolgingsbeleid ten 
aanzien van de betrokkene13. Zelfs indien de wetgeving van 

of a particular Social Group”, International Journal of Refugee 
Law 2003, 477-491 (inzonderheid 481 met betrekking tot recht-
spraak van het Canadese Supreme Court over “sociale groep” 
in het licht van seksuele geaardheid in Canada v. Ward).

7	 Sinds 1 juni 2007 worden de bevoegdheden van de Vaste Be-
roepscommissie voor Vluchtelingen uitgeoefend door de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen.

8	 VBV 8 april 1992, nr. 89-206/E24, geciteerd door L. LEJEUnE, 
“Het begrip sociale groep”, T.Vreemd. 2000, 27.

9	 VBV 21 oktober 1998, nr. 97-2568/F54, geciteerd door L. LE-
JEUnE, “Het begrip sociale groep”, T.Vreemd. 2000, 27.

10	 L. LEJEUnE, “Het begrip sociale groep”, T.Vreemd. 2000, 28.
11	 L. LEJEUnE, “Het begrip sociale groep”, T.Vreemd. 2000, 28.
12	 Voor een amerikaanse toepassing, zie S. GRIDER, “Sexual 

orientation as grounds for asylum in the United States – In re 
tenorio, no. a72 093 558 (EOIR Immigration Court, July 26, 
1993)”, Harvard International Law Journal, 1994, 222.

13	 S. KORMOSS, “De genderspecifieke dimensie inzake asiel: 
beknopte analyse van het internationaal en Belgisch juridisch 
kader”, T.Vreemd. 2002, 21. Zo kende de Commissie de vluch-

“Het Vluchtelingenverdrag 
bevat geen precieze 
 definitie van het begrip 
sociale groep”

“Zelfs indien de wetgeving 
van een land homoseksu-
aliteit niet bestraft, kan er 
een mogelijke vrees voor 
vervolging bestaan”
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geweigerd. Enkele van deze asielaanvragen waren op datum 
van publicatie van haar onderzoek nog in behandeling in de 
gegrondheidsfase. In 2000 en 2001 betrof het een vijftiental 
gevallen. Een aantal aanvragen werd ontvankelijk verklaard. 
Enkele asielzoekers werden erkend, aan anderen werd de 
status van vluchteling geweigerd. KORMOSS’ onderzoek toont 
aan dat de meeste weigeringsbeslissingen te wijten zijn aan 
het feit dat het relaas van de betrokkene onsamenhangend en 
ongeloofwaardig bleek te zijn of omdat de objectieve situatie 
in het land van herkomst op het ogenblik van de beslissing 
t.o.v. homoseksualiteit veranderd was17.

2. De gevolgen van de Kwalificatierichtlijn

Richtlijn 2004/83/EG introduceert minimumnormen voor de 
erkenning en bescherming van onderdanen van derde landen 
en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins 
internationale bescherming behoeft18. Deze minimumnor-
men zijn belangrijk om tot een gelijkaardige minimale inter-
pretatie te komen van de definitie van vluchteling19. artikel 10 
van de Richtlijn bepaalt uitdrukkelijk dat een groep die als 
gemeenschappelijk kenmerk seksuele gerichtheid heeft, als 
sociale groep kan worden erkend. alles hangt af van de om-
standigheden in het land van herkomst. 

Deze bepaling is om verschillende redenen erg belangrijk. Op 
de eerste plaats gaat het om een wettelijke basis voor in be-
paalde lidstaten reeds bestaande rechtspraak. Daardoor biedt 
zij grotere rechtszekerheid voor de homoseksuele vluchte-
ling. In andere lidstaten bestond vóór de inwerkingtreding 
van Richtlijn 2004/83/EG geen recht op asiel wegens seksuele 
oriëntatie. Dit had negatieve gevolgen voor de homoseksuele 
vluchteling die het “ongeluk” had via een dergelijke lidstaat 
Europa binnen te komen, aangezien asiel wordt aangevraagd 
in het land van binnenkomst volgens de richtlijnen van Du-
blin II20. Dergelijke problemen behoren dankzij de Kwalifica-
tierichtlijn definitief tot het verleden. Enige voorzichtigheid is 
nochtans op zijn plaats. artikel 10 bepaalt immers nadruk-
kelijk dat “seksuele gerichtheid geen handeling (omvat) die 
volgens het nationale recht van de lidstaten als strafbaar wordt 

17	 S. KORMOSS, “De genderspecifieke dimensie inzake asiel: 
beknopte analyse van het internationaal en Belgisch juridisch 
kader”, T.Vreemd. 2002, 21.

18	 Zie hierover ook H. StOREy, “EU Refugee Qualification Direc-
tive: a Brave new World?”, International Journal of Refugee Law 
2008, 1-49.

19	 M.-C. FOBLEtS, D. VanHEULE en J. ROGGEn, “naar een 
 Europees asiel- en migratierecht: over enkele recente ontwik-
kelingen en hun (te verwachten) implementatie in het Belgi-
sche vreemdelingenrecht” in M.-C. FOBLEtS, D. VanHEULE 
en J. MEEUSEn (eds.), Migratie- en migrantenrecht. Recente 
ontwikkelingen (deel XI), Brugge, die Keure, 2006, 60. Voor een 
recent arrest aangaande de Kwalificatierichtlijn, waarin ook 
de  interpretatieve rol van het EVRM in de verf wordt gezet, zie 
HvJ C-465/07 17 februari 2009, Elgafaji [2009], voorlopig enkel 
te raadplegen op www.curia.eu.

20	 Verordening Raad nr. 343/2003, 18 februari 2003 tot vaststelling 
van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek 
dat door een onderdaan van een derde land bij één van de lid-
staten wordt ingediend, Pb.L. 25 februari 2003, afl. 50, 1.

beschouwd”. Bepaalde staten – waaronder Iran – laten de ver-
volging van homoseksuelen omwille van hun geaardheid vaak 
gepaard gaan met fictieve beschuldigingen, onder meer op 
basis van verkrachting. De bevoegde Europese autoriteiten 
zullen dan ook rekening moeten houden met het veelvuldige 
gebruik door vervolgende autoriteiten van “fictieve beschul-
digingen”.

3. Specifieke problemen van de kandidaat- 
vluchteling die zich op zijn geaardheid beroept

Ondanks deze aanzienlijke verbetering de iure van de positie 
van de homoseksuele vluchteling, moet de aandacht worden 
gevestigd op enkele problemen waarmee hij of zij wordt ge-
confronteerd. Literatuur uit nederland21 en een notitie van 
COC nederland, de Schorerstichting, VVn en amnesty Inter-
national22 hebben deze problemen in kaart gebracht. Op de 
eerste plaats moet bij het interview van de betrokkene reke-
ning gehouden worden met zijn culturele achtergrond. Soms 
willen of kunnen homoseksuele vluchtelingen niet over de 
werkelijke reden van hun vlucht praten: in het land van her-
komst wordt homoseksualiteit niet als zodanig onderkend. 
Het fenomeen past niet in de cultuur. Of de maatschappelijke 
onderdrukking van homoseksualiteit is zo vanzelfsprekend 
dat men zich niet kan voorstellen dat men er in een ander 
land openlijk over kan praten23. Een situatie van vertrouwen 
is dan ook essentieel voor het praten over homoseksualiteit 
in het kader van de asielprocedure24. Een dergelijk klimaat 
van vertrouwen dient te worden gecreëerd door degene die 
het interview afneemt. Sensibilisering van de medewerkers 
van de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is dan ook 
een voortdurende zorg25. 

21	 M. BOS, M. pOt en E. WILLEMS, “Grensverlegging of grens-
versperring? Vreemdelingenrecht en homoseksualiteit” in 
M. MOERInGS en a. MattIJSSEn (eds.), Homoseksualiteit en 
recht, arnhem, Gouda Quint, 1992, 163-184.

22	 X, “asielzoekers met homoseksuele, biseksuele of lesbische of 
transgender gevoelens”, vierde conceptversie 21 januari 2003, 
1-12, via www.coc.nl. 

23	 M. BOS, M. pOt en E. WILLEMS, “Grensverlegging of grens-
versperring? Vreemdelingenrecht en homoseksualiteit” in 
M. MOERInGS en a. MattIJSSEn (eds.), Homoseksualiteit en 
recht, arnhem, Gouda Quint, 1992, 163 en 167. 

24	 X, “asielzoekers met homoseksuele, biseksuele of lesbische of 
transgender gevoelens”, vierde conceptversie 21 januari 2003, 
4. 

25	 Dit werd benadrukt door de Swedish Federation for Lesbian, 
Gay, Bisexual and transgender Rights, die in een bijdrage 
stelde dat “we talk a lot about hetero-normativity”. “You cannot 
always assume the person sitting in front of you is heterosexual 
(…). A real example is an interviewer asking the question ‘do you 
have a girlfriend?’ By asking that way you exclude the possibil-
ity that you could have a male partner, if you are a male asylum 
seeker”. Het verslag stelt verder dat “there are other examples, 
e.g. that an interviewer says that it is strange that you have gone 
to a park to get in contact with other homosexuals (…). It shows 
that you have no idea about how homosexuals socialize and make 
contacts” (Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and 
transgender Rights, geciteerd in European Union agency for 
Fundamental Rights “Homophobia and Discrimination on 
Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU 
Member States”, II, 2009, 102.
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In drie gevallen werd de status van vluchteling toegewezen. In 
een arrest van 21 augustus 2007 kende de Raad voor Vreem-
delingenbetwistingen de vluchtelingenstatus toe aan een 
onderdaan van Bangladesh die in België getrouwd was met 
een persoon van hetzelfde geslacht. Betrokkene bevond zich 
volgens de Raad “in een situatie die strijdig is met de openbare 
orde in Bangladesh”, gelet op de strafrechtelijke bepalingen 
aldaar28. In een arrest van 22 november 2007 beoordeelde de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de situatie van een 
Iraanse homoseksueel wiens geaardheid geloofwaardig werd 
geacht en aan wie de status van vluchteling werd toegekend 
mede gelet op het feit dat “de gerechtelijke gevolgen van ver-
moedens van homoseksueel gedrag op dit ogenblik in Iran moei-
lijk te overzien (zijn) te meer gezien de actuele campagne en ver-
oordelingen tegen wat “zedenverwildering” wordt genoemd”29. 
In een arrest van 23 november 2007 kende de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus toe aan 
een afghaanse homoseksueel, mede op basis van een ver-
klaring van een homo-organisatie (tels Quels), die bevestigde 
dat hij een regelmatig bezoeker was van het Brusselse homo-
milieu, een verklaring waarvoor geen contra- indicaties voor-
handen werden geacht en het voordeel van de twijfel werd 
toegekend30. 

In een arrest van 23 juli 2009 kende de Raad voor Vreemdelin-
genbetwistingen de subsidiaire beschermingsstatus toe aan 
een homoseksueel31.

In de overige gevallen werd het beroep verworpen. Er weze 
opgemerkt dat er zich slechts één vrouw bevond onder de 
verzoekers32.

De onderzochte rechtspraak laat een aantal gevallen zien 
waarin de kandidaat-vluchteling er niet in slaagde zijn claim 
objectief te onderbouwen omwille van verschillende rede-
nen33.

Zo was er in een bepaald aantal gevallen sprake van perso-
nen die de vluchtelingenstatus aanvroegen wegens hun ver-
meende homoseksuele geaardheid en de problemen die zij 
daarmee in het land van herkomst ondervonden maar waarbij 
uit het administratieve dossier bleek dat zij werkzaam waren 

28	 RvV 21 augustus 2007, nr. 1321-1426; vgl. VBV 22 april 1999, nr. 
99-0077/W5455 – laatste zaak had eveneens betrekking op een 
onderdaan van Bangladesh. Betrokkene kon in deze zaak even-
wel “geen elementen aanbrengen die wezen op een gegronde 
vrees voor vervolging, onverminderd het bestaan van strafrechte-
lijke bepalingen aangaande “voluntary carnal intercourse against 
the order of nature””. Zie ook VBV 27 april 2007, nr. 06-2968/
W12751.

29	 RvV 22 november 2007, nr. 3.905.
30	 RvV 23 november 2007, nr. 3.936. 
31	 RvV 23 juli 2009, nr. 30.069.
32	 RvV 22 oktober 2008, nr. 17.472; vgl. VBV 1 juli 2004, nr. 03-

3327/W9650.
33	 Voor een overzicht van het totaal aantal asielaanvragen op ba-

sis van vervolging in het herkomstland wegens seksuele ge-
aardheid in de jaren 2006-2008, zie het antwoord op de schrif-
telijke vraag dienaangaande van senator Margriet HERManS 
op www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&L
EG=4&nR=3056&LanG=nl. Zie verder, voetnoot 57.

Daarnaast moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 
homoseksuele vluchteling in de asielcentra. In deze centra 
worden zij immers opgevangen temidden van andere vluch-
telingen die vaak een homovijandige houding hebben. Het 
risico bestaat er dan in dat de homoseksuele vluchteling ver-
eenzaamt. Een vorm van lotgenotencontact zou deze vluch-
telingen de gelegenheid kunnen geven contact te maken met 
gevoelsgenoten via homo-organisaties26. De potentieel be-
langrijke rol van dergelijke organisaties kan o.i. niet genoeg 
worden benadrukt. Het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen publiceerde in december 2007 
een specifiek op vrouwelijke asielzoekers gerichte brochure. 
Hierin worden onder meer de contactgegevens van specifieke 
hulporganisaties – payoke, Sürya,… – opgenomen. Men kan 
pleiten voor gelijkaardige informatie – contactgegevens van 
homo-organisaties zoals WJnH, tels Quels… – gericht op de 
homoseksuele asielzoeker. Organisaties die zich specifiek 
richten op de belangenbehartiging van allochtone homosek-
suelen (bijv. Merhaba) kunnen hierbij een sleutelrol spelen.

De verschillende problemen die homoseksuele kandidaat-
vluchtelingen ontmoeten op hun weg naar juridische erken-
ning spelen zich in het onderzoek ten gronde in de eerste 
plaats af in de sfeer van de definitie van “de homoseksueel” 
als apart subject. Om te behoren tot de sociale groep van de 
homoseksuelen moet men uiteraard zijn geaardheid kunnen 
bewijzen. De homoseksuele geaardheid of de afwezigheid 
daarvan zal moeten blijken uit een aantal feitelijke omstan-
digheden die de objectiviteit van de homoseksuele geaard-
heid aantonen. Op de kandidaat-vluchteling die zich beroept 
op zijn hoedanigheid als lid van de “sociale groep” van de ho-
moseksuelen berust aldus de bewijslast feitelijke elementen 

aan te dragen die de 
objectieve plausibili-
teit en de waarachtig-
heid van de subjectieve 
claim onderbouwen.

Wij onderzochten de 
gepubliceerde recht-

spraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tus-
sen 21 augustus 2007 en 6 augustus 2009 en van de Vaste 
Beroepscommissie voor Vluchtelingen tussen 22 april 1999 
en 27 april 200727. Hoewel deze arresten uitspraken in ho-
ger beroep betreffen van personen wiens verzoek in eerste 
instantie door het CGVS afgewezen was, laten zij toe zicht te 
krijgen op de relevante elementen bij de beoordeling van een 
dossier. De verzoekers voor de Raad voor Vreemdelingenbe-
twistingen hadden de volgende nationaliteit: afghanistan (1), 
Bangladesh (1), Gambia (6), Ghana (1), Iran (5), Kameroen (3), 
Kenia (1), Kosovo (1), Libië (1), Liberia (1), Sierra Leone (3) en  
Soedan (1). 

26	 X, “asielzoekers met homoseksuele, biseksuele of lesbische of 
transgender gevoelens”, vierde conceptversie 21 januari 2003, 
5.

27	 Soms verwijzen wij eveneens naar arresten van de Franse 
Commission des Recours des Réfugiés (hierna: “CRR”, www.
commission-refugies.fr/).

“Om te behoren tot de 
sociale groep van de 
 homoseksuelen moet 
men uiteraard zijn geaard-
heid kunnen bewijzen”
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andere kernvraag waarvan het antwoord een rol kan spelen 
bij de beoordeling door de Raad voor Vreemdelingenbetwis-
tingen is of de kandidaat-vluchteling al dan niet weet welke 
houding de religieuze instanties van zijn land van herkomst 
aannemen ten aanzien van homoseksualiteit. Kan hij dien-
aangaande al dan niet concrete aanwijzingen geven? Kent 
hij organisaties die de belangen van homoseksuelen behar-
tigen in zijn herkomstland en was hij er misschien zelfs lid 
van39? Van de kandidaat-vluchteling die zich beroept op zijn 
homoseksualiteit mag worden verwacht dat hij zich een beeld 
kan vormen van de socio-religieuze attitudes ten aanzien van 
homoseksualiteit en/of homoseksuele handelingen40. Deze 

niet zwaarwegend genoeg beschouwd); VBV 3 april 2002, 
nr. 01-0417/W7596 (idem voor armenië); VBV 15 mei 2002, 
nr. 02-0368/W7659 (idem voor Rusland; er weze opgemerkt dat 
de beoordeling van de sociale omstandigheden voor homosek-
suelen in Rusland gebaseerd is op de toenmalige stand van za-
ken. De Vaste Beroepscommissie wees er zelf op dat de situatie 
in een land kan evolueren, vgl. evenwel CRR 21 oktober 2005, 
nr. 495.394, M.K. over een Russische man in Frankrijk; in deze 
beslissing werd gewezen op de gegronde vrees voor vervolging, 
onverminderd de depenalisatie van homoseksualiteit); VBV 
8 april 2005, nr. 04-2416/W10242; VBV 9 mei 2005, nr. 04-0548/
W10650; VBV 28 juni 2006, nr. 04-3449/W11724. Vgl. CRR 22 
mei 2000, nr. 340.068, M.E. (homofobe daden van moslimextre-
misten in algerije zijn niet gesteund noch getolereerd door de 
overheid; zie evenwel over homofobie door de algerijnse ma-
rine CRR 23 mei 2002, nr. 388.492, M.K.); CRR 6 februari 2001, 
nr. 359.001, M.B. (afwezigheid van strafrechtelijke vervolging in 
Jordanië); CRR 29 maart 2001, nr. 364.711, M.D. (geen straf-
rechtelijke vervolging in Mali); CRR 20 juni 2001, nr. 364.910, 
Mlle M (geen vervolging van vrouwelijke homoseksuelen in ar-
menië).

39	 Zie bijv. CRR 23 juli 2002, nr. 394.788, M.H. (toegewezen be-
roep aan een Ethiopische man die kon aantonen het homosek-
suele milieu van addis abeba te bezoeken en mee te organi-
seren). Zie bijv. RvV 21 oktober 2008, nr. 17.438; 19 mei 2009, 
nr. 27.492; 16 juni 2009, nr. 28.769. Een dergelijk criterium wijst 
op de vereiste van betrokkenheid van de kandidaat in het land 
van herkomst naar homosociale organisaties toe. Dit is natuur-
lijk niet altijd vanzelfsprekend gelet op de homofobe houding 
van veel herkomstlanden. toch wijst het op de waarde die de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hecht aan de mogelijk-
heid voor de kandidaat-vluchteling om uitdrukking te geven aan 
zijn seksuele geaardheid. In dit verband kan worden verwezen 
naar de terecht kritische bespreking van een beslissing van het 
Australian Refugee Review Tribunal van 24 april 2001 waarin de 
kandidaat werd getoetst op zijn discreet gedrag (en dus niet op 
het uitdrukking kunnen geven aan zijn seksuele geaardheid) in 
het land van herkomst (Iran) om aan vervolging te ontsnappen; 
zie C. n. KEnDaLL, “Lesbian and Gay Refugees in australia: 
now that acting Discreetly is no Longer an Option, will Equality 
be Forthcoming?”, International Journal of Refugee Law 2003, 
715-749. Vgl. VBV 9 juni 2004, nr. 03-3179/W9673 waar uit de 
(bevestigde) bestreden beslissing wordt aangehaald dat de 
Mongoolse kandidaat de moeite niet had gedaan een beroep te 
doen op de Mongoolse belangenorganisatie “tavilan” wat het 
CGVS ertoe bracht te besluiten dat hij zich elke mogelijkheid tot 
bescherming had ontzegd door juist geen uitdrukking te geven 
aan zijn geaardheid. Vgl. ook CRR 12 mei 2006, nr. 555.672, M.S. 
(afwijzing onder meer op basis van de overweging “(…) qu’à 
cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait 
cherché à manifester ostensiblement son homosexualité (…)”); 
in dezelfde zin CRR 13 september 2001, nr. 379.319, M.n.; zie 
evenwel CRR 3 april 2000, nr. 347.330, M.a. (“militantisme” in 
de homobeweging als positief element) en gelijkaardig CRR 22 
februari 2000, nr. 343.157, M.a.

40	 De kandidaat kan geacht worden op de hoogte te zijn van be-
paalde gebeurtenissen in de media die een homoseksueel 
thema hebben. Zie RvV mei 2009, nr. 27.492 en 16 juni 2009, 
nr. 28.769 met betrekking tot Kameroenezen aan wie de publi-
catie van een lijst met bekende homoseksuele Kameroenezen 
in de media voorbij zou zijn gegaan.

geweest als homoseksuele prostitués34. In dergelijke geval-
len aanvaardt de rechtspraak niet dat deze personen kun-
nen doorgaan voor “homoseksuelen” die een aparte “sociale 
groep” uitmaken. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
oordeelde dat deze verzoekers geen aanspraak kunnen ma-
ken op internationale bescherming, gelet op het feit dat het 
crimineel gesanctioneerd stellen van homoseksuele hande-
lingen in het land van herkomst ingegeven was door opportu-
niteitsoverwegingen en louter economische motieven. 

Voor zover prostitutie niet kan worden vastgesteld bij de kan-
didaat-vluchteling die zich op zijn homoseksualiteit beroept, 
moeten andere elementen positief de claim op de geaardheid 
onderbouwen. Een reeks feitelijke omstandigheden kunnen 
daarbij een rol spelen. Zo moet de vraag worden gesteld of 
de kandidaat-vluchteling kennis heeft van de wetgeving om-
trent homoseksualiteit in het land van herkomst35. Meer be-
paald dient te worden onderzocht of hij op de hoogte is van de 
strafmaat die op het stellen van homoseksuele handelingen 
staat36. Bovendien zal hij moeten kunnen aantonen dat er een 
daadwerkelijk vervolgingsbeleid wordt gevoerd37. Bij de afwe-
zigheid daarvan zal men de gegronde vrees voor vervolging 
moeilijk kunnen staven. Wanneer de afwezigheid van vervol-
ging in het herkomstland vaststaat, is het niet nodig nog in te 
gaan op de subjectieve overwegingen die daaromtrent zouden 
kunnen bestaan38.

34	 Zie RvV 21 oktober 2008, nr. 17.431; RvV 22 oktober 2008, nr. 
17.471; RvV 3 december 2008, nr. 19.838; RvV 3 december 2008, 
nr. 19.842; RvV 3 december 2008, nr. 19.837 en RvV 26 januari 
2009, nr. 21.996.

35	 VBV 25 september 2003, nr. 03-1418/W8850 (een Iraanse kan-
didaat had blijkbaar geen weet van de determinerende rol van 
het al dan niet gehuwd zijn in een strafproces over homosek-
sualiteit); VBV 4 juli 2003, nr. 03-0955/W8719 (Kameroenees 
beweert dat homoseksualiteit niet strafbaar wordt gesteld, 
terwijl dat wel het geval is); VBV 23 februari 2006, nr. 05-2147/
W113010; VBV 16 maart 2006, nr. 05-2262/W11376.

36	 RvV 20 februari 2009, nr. 23.374; vgl. CRR 4 oktober 2000,
nr. 330.627, M.M. (verzoeker geïnformeerd over strafrechtelijke 
gevolgen van zijn homoseksuele handelingen door een familie-
lid dat als jurist werkzaam was).

37	 Zie bijv. VBV 2 juni 2006, nr. 04-2525/F2399 en 25 oktober 2006, 
nr. 03-3190/F2484 (verzoekers beroep werd gegrond verklaard 
mede op basis van de overweging dat de Iraanse praktijk wijst 
op het voeren van een actief vervolgingsbeleid, met als voor-
beeld het ophangen van twee jonge homoseksuele tieners 
evenals de executie van twaalf mannen tussen maart 2000 en 
december 2001). Deze laatste zaken zijn eerder opmerkelijk 
omdat, wat de vervolging van homoseksuele handelingen in 
Iran betreft, de VBV en de RvV doorgaans de nadruk leggen op 
het moeilijk te leveren bewijs en het feit dat vervolgingen louter 
en alleen op basis van homoseksualiteit zeer zelden voorko-
men. Zie ook CRR 18 januari 2001, nr. 365.931, M.K. en 29 juni 
2001, nr. 367.645, M.K. (de gegronde vrees voor vervolging be-
stond erin dat verzoeker niet kon rekenen op de bescherming 
van de Georgische respectievelijk Oekraïense overheid, onver-
minderd depenalisatie, gelet op de tolerantie ten aanzien van 
homofobie). 

38	 Zie bijv. RvS 22 april 2003, nr. 118.506. Vgl. VBV 28 januari 2000, 
nr. 99-0782/W5916 (aangaande de strafrechtelijke praktijk ten 
aanzien van homoseksualiteit in Iran. Verzoeker kon onvol-
doende aantonen dat hij een risico op vervolging liep, te meer 
daar hij de zware bewijslast (vier ooggetuigen van seksuele 
handelingen, zie ook VBV 3 maart 2005, nr. 04-0746/W10159) 
niet kon onderbouwen.); VBV 11 oktober 2000, nr. 00-0667/
W6305 (ontbreken in Georgië van een strafrechtelijke vervol-
ging; feit dat homoseksualiteit moeilijk wordt aanvaard, wordt 
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partner45 (diens achternaam46, contact na het ontvluchten van 
het land van herkomst, job47, leeftijd48, uiterlijk49,…) of de wijze 
waarop de verzoeker beweert te hebben gereageerd op een 
betrapping met de partner50.

De verschillende frauduleuze claims51 op een homoseksuele 
geaardheid om als vluchteling erkend te worden maken het er 
voor de Raad niet eenvoudiger op om “het kaf van het koren te 
scheiden”. Er moet immers op worden gewezen dat culturele 
factoren een openlijk discours over de eigen homoseksuali-
teit minder vanzelfsprekend kunnen maken. De kandidaat-
vluchteling die in dit kader niet volledig op de hoogte is van 
de sociale mogelijkheden in het land van herkomst dan wel 
in België, is niet per definitie een fraudeur, maar mogelijker-
wijze een socio-cultureel geïnhibeerd subject52. Hiermee is in 
geen geval gezegd dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistin-
gen zich niet alle moeite getroost om elk individueel geval tot 
zijn recht te laten komen53. Waakzaamheid blijft echter gebo-
den bij de beoordeling van de “doorleefdheid” van homosek-
sualiteit. Van deze waakzaamheid geeft de Raad overigens

45	 Zie bijv. VBV 28 juni 2002, nr. 02-0672/W7724 (kan de kandidaat 
een samenhangend beeld geven van begin en einde van een 
relatie?); VBV 23 maart 2007, nr. 05-6081/W12503 (bewijs om-
trent het bestaan van de partner).

46	 RvV 19 november 2008, nr. 18.815.
47	 Bijv. VBV 29 april 2003, nr. 03-0373/W8605.
48	 Bijv. VBV 13 november 2006, nr. 05-5612/W12032.
49	 Bijv. VBV 15 januari 2007, nr. 05-5455/W12218.
50	 Komt deze beweerde reactie geloofwaardig over? Zie bijv. VBV 

9 maart 2006, nr. 05-1345/W11350, waar de verzoeker gevoel-
loos was gebleven toen hij op heterdaad werd betrapt met zijn 
partner wat de VBV volkomen ongeloofwaardig achtte, te meer 
daar hij verklaarde dat hij en zijn partner “hierin geen graten 
zagen en verder deden”.

51	 afgezien van de gevallen van prostitutie kan nog worden ver-
meld het geval van de Kongolese vrouw die lesbische betrek-
kingen zou gehad hebben om toch maar haar overleden man 
niet te moeten bedriegen met een andere man, zie VBV 13 juli 
2006, nr. 05-1605/W11734. Het geval van de Liberiaan die een 
door zijn smokkelaar geproduceerd vals document aandroeg 
aangaande een “homo day” in Monrovia. De Raad had evenwel 
oog voor de negatieve invloed van mensensmokkelaars op hun 
slachtoffers, zie RvV 21 mei 2008, nr. 11.432. Zie ook het geval 
van de man die beweerde een “homo-religie” aan te hangen, 
zie RvV 21 oktober 2008, nr. 17.438 en het geval van expliciete 
bekentenis dat de vermeende homoseksualiteit geveinsd was, 
RvV 6 augustus 2009, nr. 30.300.

52	 Hoewel hieromtrent voorzichtig mee moet worden omgespron-
gen. Inhibitie (door culturele of traumatische factoren veroor-
zaakte remmingen met betrekking tot het communiceren van 
de persoonlijke situatie) en beweerde onzekerheid omtrent 
seksuele geaardheid werken de vaagheid van het verhaal en 
dus de implausibiliteit van verzoekers relaas in de hand. Zie 
bijvoorbeeld RvV 17 december 2008, nr. 20.644 aangaande de 
rol van traumatische ervaringen en de invloed hiervan op irra-
tionele beslissingen van kandidaat-vluchtelingen. Zie evenwel 
H. EVanS CaMEROn, “Risk theory and ‘subjective Fear’: the 
Role of Risk perception, assessment, and Managment in Refu-
gee Status Determinations”, International Journal of Refugee 
Law 2008, 568-585.

53	 Over de individuele aard van procedures inzake vluchtelingen, 
zie RvS 18 januari 2006, nr. 153.899.

verwachting geldt onverminderd het opleidingsniveau van de 
kandidaat-vluchteling in kwestie41. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (en voorheen de 
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen) poneert aldus 
een positieve informatieplicht voor de kandidaat-vluchteling 
met betrekking tot de specifieke omstandigheden waarin 
homoseksualiteit wordt beleefd in het land van herkomst42. 

Deze plicht tot het zich 
informeren door de 
kandidaat-vluchteling 
en het verschaffen van 
informatie aan de Raad 
beperkt zich niet tot in-
formatie over het land 
van herkomst. Zo dient 
de kandidaat-vluchte-
ling aan te tonen dat hij 
zich op de één of ande-
re manier geïntegreerd 
heeft in de Belgische 

homoseksuele gemeenschap. Weet de kandidaat-vluchteling 
welke organisaties zich in België specifiek toespitsen op 
belangenbehartiging voor homoseksuelen? Heeft hij weet 
van en frequenteert hij uitgaansgelegenheden43? Kunnen 
zijn contacten in de homoseksuele uitgaanswereld en het 
verenigingsleven worden bevestigd? Dergelijke bevestigin-
gen zijn natuurlijk precair van aard daar zij soms zelfs een 
“gesolliciteerd”44 karakter kunnen vertonen en als zodanig 
kaduuk zijn. persoonlijke informatie betreft bijvoorbeeld de 

41	 RvV 19 mei 2009, nr. 27.492.
42	 Zie bijv. VBV 25 maart 2003, nr. 02-3054/W8512 (een Iraanse 

kandidaat-vluchteling beweerde dat er in teheran niet veel 
homoseksuelen zijn en dat er ook geen ontmoetingsplaatsen 
zijn waar ze elkaar kunnen treffen, terwijl zulks werd weerlegd 
door de objectieve informatie van het Commissariaat-generaal 
met betrekking tot bepaalde parken als notoire ontmoetings-
plaatsen). De kandidaat-vluchteling mag zich overigens niet 
beperken tot het louter weergeven of schetsen van de alge-
mene leefomstandigheden van homoseksuelen in het land 
van herkomst. Objectieve omstandigheden moeten worden 
aangevuld met de plausibiliteit van een individuele bedreiging, 
zie VBV 19 maart 2007, nr. 06-1417/W12479; VBV 4 april 2007, 
nr. 06-1093/W12543; RvV 30 september 2008, nr. 16.679; 3 no-
vember 2008, nr. 18.299; 19 december 2008, nr. 23.374; 15 mei 
2009, nr. 27.397; voor een Franse casus zie CRR 3 juli 2006, 
nr. 497.803, M.B.; voor een Duitse zaak zie BVerfG 9 mei 2008, 
nr. 2 BvR 733/08, www.bundesverfassungsgericht.de (in deze 
zaak ging het om een Serviër die vreesde voor uitlevering aan 
de Verenigde arabische Emiraten wegens een aantal misdrij-
ven waaronder het stellen van seksuele handelingen).

43	 Zie bijv. RvV 21 oktober 2008, nr. 17.438. Vgl. VBV 4 maart 2003, 
nr. 03-0007/W8443.

44	 Zie voor een verklaring van een homobelangenorganisatie die 
geloofwaardig werd geacht RvV 23 november 2007, nr. 3.936. 
Een “gesolliciteerde” verklaring wordt vermeld in RvV 19 mei 
2009, nr. 27.492 (een brief, opgesteld door de vereniging “tels 
Quels”, moest de objectieve aard van verzoekers homosek-
sualiteit helpen onderbouwen. De Raad stelde echter dat een 
dergelijke brief, nu bleek dat hij geschreven was op verzoek 
van de betrokkene in het kader van zijn asielaanvraag en gelet 
op andere elementen die zijn geloofwaardigheid ondermijnden, 
geacht moest worden een louter gesolliciteerd karakter te ver-
tonen).

“De Raad voor Vreemdelin-
genbetwistingen poneert 
een positieve informatie-
plicht voor de kandidaat-
vluchteling met betrek-
king tot de specifieke 
 omstandigheden waarin 
homoseksualiteit wordt 
beleefd”
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II_	 Homoseksualiteit	in	het		
	gezinsherenigingsrecht

Uit het voorgaande blijkt dat het Europese recht de positie van 
de homoseksuele vluchteling de iure aanzienlijk heeft verbe-
terd (voor de Kwalificatierichtlijn, cf. supra). In een tweede 
deel van deze bijdrage gaan wij na in welke mate het Euro-
pese recht de homoseksuele relatie juridisch erkent in het 
kader van het gezinsherenigingsrecht. In concreto wordt on-
derzocht welke bescherming de Europese richtlijnen inzake 
gezinshereniging – Richtlijn 2004/38/EG voor Unieburgers en 
Richtlijn 2003/68/EG voor derdelanders – kunnen bieden aan 
homoseksuele relaties. 

1. Homoseksualiteit in het licht van Richtlijn 
2004/38/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 29 april 200458

aan bepaalde personen die niet als werknemer of zelfstan-
dige een eigen aanspraak kunnen maken op het vrije ver-
keersrecht, wordt door Europese secundaire wetgeving het 
recht verleend om zich te voegen bij een persoon die recht 
heeft op vrij verkeer op grond van de primaire regels. Deze 
materie wordt geregeld in Richtlijn 2004/38/EG betreffende 
het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van 
de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden. 
Deze Richtlijn komt in de plaats van verschillende andere 
wetgevingsinstrumenten, waaronder Verordening 1612/68. 
als voorwaarde stelt deze Europese wetgeving voorop dat 
de personen in kwestie deel uitmaken van hetzelfde “gezin”. 
Centrale vraag is dan ook hoe dit begrip moet worden geïn-
terpreteerd. Meer in het bijzonder rijst de vraag of, en zo ja op 
welke wijze, de homoseksuele relatie hieronder kan vallen. 
Deze vraag is vooral relevant voor die partners die zelf geen 
burger van de Unie zijn 
en dus niet beschikken 
over een eigen recht 
op vrij verkeer59. Op de 
eerste plaats wordt in-
gegaan op de evolutie 
van wetgeving en rechtspraak ter zake. ten slotte staan we 
stil bij de praktische consequenties van deze wetgeving en 
rechtspraak voor het homohuwelijk, het homoseksueel ge-
registreerd partnerschap en het homoseksuele concubinaat.
 

58	 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees parlement en de Raad 
van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en ver-
blijf 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, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 
90/365/EEG en 93/96/EEG, Pb.L. 30 april 2004, afl. 158, 77 en 
rectificatie Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229, 35.

59	 H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun 
familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migran-
tenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 181.

blijk54. Ook de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen 
gaf te kennen homoseksuele geaardheid te beschouwen als 
deel van de menselijke seksuele werkelijkheid waar zij stelde 
“dat bij homoseksuelen de homoseksuele geaardheid een in-
trinsiek onderdeel is van de persoonlijkheid (…)”55. terughou-
dendheid ten aanzien van compassionele overwegingen is 
echter juridisch geboden rekening houdend met het gevaar 
op machtsoverschrijding indien de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen, “(…) wegens het belang van de zaak voor hem, 
een vreemdeling die niet aan de in deze verdragsbepaling of aan 
de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet voldoet, toch 
als vluchteling (zou) erkennen omdat de gevolgen van een niet-
erkenning voor hem buiten verhouding zouden zijn tot het voor-
deel ervan voor de gemeenschap.”56.

4. Besluit

De hierboven in de rechtspraak gehanteerde criteria bij de be-
oordeling van asielaanvragen op grond van vervolging in het 
land van herkomst op basis van seksuele geaardheid geven de 
indruk dat uitermate streng wordt omgesprongen met derge-
lijke beroepen. Het feit dat het gaat over procedures van hoger 
beroep tegen in eerste instantie door het Commissariaat- 
generaal afgewezen (en wat dat betreft doorgaans bevestig-
de) verzoeken zou deze indruk nog kracht kunnen bijzetten. 
De cijfers laten echter zien dat een heel aantal gevallen de 
toets op beschermingswaardigheid wel doorstaat57. Het er-
kennen van homoseksualiteit als intrinsiek deel van de per-
soonlijkheid is weliswaar een belangrijke stap, maar is niet 
hetzelfde als het inschatten van de aanwezigheid van die per-
soonlijkheidstrek bij mensen die geconditioneerd zijn bepaal-
de eigenschappen te verdringen in een homofobe omgeving. 
Het gaat er met andere woorden om de verzoeker in staat te 
stellen uiting te geven aan zijn persoonlijkheid en de aspec-
ten daarvan, zodat de bevoegde instanties de aanvraag tot zijn 
recht kunnen laten komen. Daarom vraagt de procedure, in 
eerste aanleg voor het CGVS en in hoger beroep voor de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, bijzondere aandacht voor 
de oorzaken van een onsamenhangend relaas. pas dan wordt 
de erkenning van de homoseksuele geaardheid als objectief 
deel van de menselijke persoonlijkheid ook subjectief, in con-
creto, relevant.

54	 Zo stelde de Raad in RvV 30 juli 2009, nr. 30.209 nog dat “van 
verzoeker niet wordt gevraagd dat hij op de hoogte is van de com-
plete juridische context. Van iemand die zijn land van herkomst 
ontvlucht omwille van zijn seksuele geaardheid kan wel worden 
verwacht dat hij duidelijke verklaringen aflegt omtrent deze pro-
blematiek en waaruit kan worden afgeleid dat hij effectief betrok-
ken en geïnteresseerd is. Dit klemt des te meer nu uit verzoekers 
verklaringen duidelijk blijkt dat in zijn gemeenschap en familie 
homoseksualiteit niet wordt getolereerd (p. 12) en dat dit ook het 
geval was voor zijn vriend Mohammed.”. Zie evenwel een geval 
van “complete onwetendheid” VBV 4 december 2006, nr. 06-
3972/W12100.

55	 VBV 27 november 2006, nr. 05-5664/W12127.
56	 RvV 14 augustus 2008, nr. 15.000.
57	 Cf. voetnoot 33 m.b.t. de vraag van senator HERManS. Het ant-

woord geeft aan dat in 2006 33, in 2007 60 en in 2008 93 zich op 
hun seksuele geaardheid beroepende kandidaten aanspraak 
maakten op de erkenning van vluchteling.
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uitlegging van het begrip echtgenoot, die meer omvat dan het 
juridische begrip echtgenoot met de daaraan verbonden wette-
lijke rechten en verplichtingen, die bij niet-huwelijkse relaties 
ontbreken”. Verder stelde het Hof dat “bij gebreke van enige 
aanwijzing omtrent een algemene maatschappelijke ontwikke-
ling die een extensieve interpretatie zou rechtvaardigen, en bij 
gebreke van enige tegengestelde aanwijzing in de Verordening, 
moet worden vastgesteld dat het woord “echtgenoot” in artikel 
10 van de Verordening enkel doelt op een op het huwelijk geba-
seerde relatie”66.  

Het Hof weigerde in het 
arrest Reed een vaste 
partner gelijk te stellen 
met een “echtgenoot”. 
Op die manier joeg 
het Hof de ongehuwde 
partner uit de voordeur van artikel 10 van de Verordening 
1612/68. terzelfdertijd liet het Hof hem via de achterdeur van 
artikel 7 (2) van Verordening 1612/68 weer binnen. Het Hof van 
Justitie beschouwde het recht van een werknemer om verge-
zeld te zijn door zijn of haar partner immers als een “sociaal 
voordeel”, dat de buitenlandse werknemer zonder discrimi-
natie ten opzichte van de werknemers die de nationaliteit van 
de betrokken staat hebben, moeten genieten67 68. Laat een 
lidstaat toe dat zijn eigen staatsburgers zich onder bepaalde 
voorwaarden in de lidstaat vestigen met een buitenlandse 
partner, dan moet dit recht onder dezelfde voorwaarden ook 
toegestaan worden aan staatsburgers van andere lidstaten 
die van hun recht op vrij verkeer hebben gebruikgemaakt. Is 
de betrokkene naar een land vertrokken dat zijn eigen staats-
burgers niet toestaat dat hun partners een verblijfsvergun-
ning krijgen op grond van hun relatie, dan kunnen personen 
uit andere lidstaten daar dit recht evenmin opeisen69. 

In deze context moet ook het arrest Diatta worden aange-
haald. Dit arrest werd gewezen op verzoek van een Senegale-
se vrouw, getrouwd met een Fransman die in het toenmalige 
West-Berlijn woonde en werkte, aan wie een verlenging van 
haar verblijfsvergunning werd geweigerd omdat zij geschei-
den van haar man leefde en van hem wilde scheiden. Het Hof 

66	 HvJ 59/85, Staat der Nederlanden v. Ann Florence Reed, Jur. 
1986, 1300, T.Vreemd. 1986, 27.

67	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Vrijheid van verkeer voor gere-
gistreerde partners in de Europese Unie. Hoog tijd!”, NJB 2001, 
nr. 4, 207 en M. FaLLOn, “Constrains of internal market law on 
family law” in J. MEEUSEn e.a. (eds.), International Family Law 
for the European Union, antwerpen/Oxford, Intersentia, 2007,
nr. 26, 174.

68	 Deze ruime interpretatie van het begrip “sociaal voordeel” 
werd bekritiseerd door Van nUFFEL die meende dat “zulke 
extensieve interpretatie, in naam van het belang van het vrije ver-
keer van personen, tot gevolg zou hebben dat in heel wat lidstaten 
migrerende werknemers aan een ruimere groep “familieleden” 
een verblijfsrecht kunnen geven dan de eigen onderdanen, wat 
een voor het rechtsbewustzijn onbevredigende situatie zou zijn”: 
p. Van nUFFEL, noot onder HvJ 59/85, Ann Florence Reed, SEW 
1987, 143.

69	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Familiehereniging in Europa. 
Werk in de Raad van Europa en de EU” in M.-C. FOBLEtS,
B. HUBEaU en D. VanHEULE (eds.), Migratie- en migranten-
recht 2002, Brugge, die Keure, 2002, 263. 

1.1. Verordening 1612/6860

Verordening 1612/68, gedurende decennia één van de be-
langrijkste communautaire regelingen op het gebied van het 
vrije verkeer van personen, gaf nadere uitwerking aan het 
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit tussen de 
werknemers van de lidstaten en gaf juridisch gestalte aan de 
integratie van de migrerende werknemer en zijn familie- en 
gezinsleden in de lidstaat van ontvangst61. De kring van fami-
lieleden die zich konden beroepen op een afgeleid verblijfs-
recht werd omschreven in artikel 10. Overeenkomstig deze 
bepaling, die in 2004 werd opgeheven door Richtlijn 2004/38 
(zie verder; puntje 1.2.), kwam een dergelijk recht onder meer 
toe aan de “echtgenoot” van de werknemer. 

Het concept “echtgenoot” was het voorwerp van een uitvoeri-
ge – en controversiële – rechtspraak van het Hof van Justitie. 
Voor het antwoord op de vraag of de partner van een homo-
seksuele man of een lesbische vrouw als “echtgenoot” kan 
worden beschouwd, dringt een analyse van deze rechtspraak 
zich op62. Het basisarrest van het Hof van Justitie ter zake is 
het arrest Reed63, dat betrekking heeft op een Brits onge-
huwd heterokoppel waarvan de man werkte als werknemer 
bij een nederlandse dochteronderneming van de Britse firma 
waarvoor hij voordien werkte. Zijn vriendin, die geen werk 
vond, vroeg een verblijfsvergunning aan als de partner van 
haar vriend. De nederlandse overheid weigerde haar deze 
vergunning toe te kennen. Daarop startte mevrouw Reed een 
procedure bij de nederlandse rechter. In kort geding volgde 
de president van de Rechtbank in Den Haag haar standpunt: 
de president meende immers dat artikel 10 kon worden toe-
gepast, omdat in het licht van moderne ontwikkelingen on-
gehuwde partners in een stabiele relatie met echtgenoten 
zouden moeten worden gelijkgesteld64. Ook in de daaropvol-
gende beroepsprocedure haalden de nederlandse immigra-
tieautoriteiten bakzeil65. De zaak kwam uiteindelijk voor het 
Hof van Justitie dat een dergelijke ruime interpretatie van 
het begrip “echtgenoot” resoluut afwees. Het Hof argumen-
teerde dat “een dergelijke evolutie binnen de Gemeenschap in 
haar geheel aanwijsbaar moet zijn en niet uitsluitend dient te 
berusten op de maatschappelijke en juridische ontwikkeling in 
één of enkele lidstaten. Er zou dan ook geen grond zijn voor een 

60	 Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 
betreffende het vrij verkeer van werknemers binnen de Ge-
meenschap, Pb. 1968, L 257/2.

61	 I. SEWanDOnO, “Het Commissievoorstel tot wijziging van Ver-
ordering (EEG) nr. 1612/68: Meer bescherming van familie- en 
gezinsleven en meer gelijke behandeling”, SEW 1999, 284.

62	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Lesbiennes en homo’s en het 
vrije verkeer van personen in de EG”, NCJM-Bulletin 1993, 386.

63	 HvJ, 59/85, Staat der Nederlanden v. Ann Florence Reed, Jur. 
1986, 1283, T.Vreemd. 1986, 27.

64	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Lesbiennes en homo’s en het 
vrije verkeer van personen in de EG”, NCJM-Bulletin 1993, 387.

65	 Het Gerechtshof in Den Haag meende dat mevrouw Reed recht 
had op een verblijfsvergunning. Het Hof baseerde zijn oordeel 
evenwel op een andere redenering dan de president van de 
Rechtbank. Meer bepaald stoelde het Hof zijn beslissing op het 
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit: H.U. JES-
SERUn D’OLIVEIRa, “Lesbiennes en homo’s en het vrije ver-
keer van personen in de EG”, NCJM-Bulletin. 1993, 387.
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wetgever voelde dan ook aan dat het tijd geworden was de 
wetgeving weer op de hoogte van de tijd te brengen75. 

In 1998 formuleerde de Europese Commissie een wijzi-
gingsvoorstel76. Daarin werd artikel 10 van de Verordening 
geamendeerd om niet alleen echtgenoten toe te staan zich 
met een werknemer in een andere lidstaat te vestigen, maar 
ook “eenieder die volgens de wetgeving van de lidstaat van ont-
vangst met de echtgenoot gelijk wordt gesteld”. Met deze toe-
voeging wou de Commissie de principes van het arrest Reed 
codificeren77. Dit Commissievoorstel zou een spectaculaire 
verschuiving hebben betekend. Het voorstel bracht de onge-
huwde partners immers terug in artikel 10, maar het hen toe-
gekende recht in dat artikel bleef afhankelijk van aanvaarding 
door de ontvangststaat. Indien het werkelijk de bedoeling was 
om het arrest Reed in de wetgeving te incorporeren, had de 
Commissie dit beter gedaan via een wijziging van artikel 7 van 
de Verordening. artikel 10 gaat immers over de toekenning 
van gemeenschapsrechten die niet afhankelijk zijn van de 
wijze waarop de lidstaten hun eigen recht inrichten78. Essen-
tieel is dat het voorstel van de Commissie de niet-huwelijkse 
samenlevingsvormen slechts met het huwelijk gelijkstelde 
voor zover de lidstaat van ontvangst daartoe bereid was79. Dit 
voorstel van de Commissie werd uiteindelijk niet aanvaard 
door de Raad.

In 2001 volgde een nieuw voorstel van de Commissie voor een 
Richtlijn betreffende het recht van de burgers van de Unie en 
hun familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij 
te verplaatsen en er vrij te verblijven. In dit voorstel werd de 
omschrijving van het begrip “familielid” van de Unieburger 
uitgebreid tot de niet-gehuwde partner, indien de wetgeving 

75	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Familiehereniging in Europa. 
Werk in de Raad van Europa en de EU” in M.-C. FOBLEtS,
B. HUBEaU en D. VanHEULE (eds.), Migratie- en migranten-
recht 2002, Brugge, die Keure, 2002, 263.

76	 Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en 
de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 
Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de 
Gemeenschap, COM (1998) 394 DEF.

77	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Vrijheid van verkeer voor gere-
gistreerde partners in de Europese Unie. Hoog tijd!”, NJB 2001, 
208.

78	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Vrijheid van verkeer voor gere-
gistreerde partners in de Europese Unie. Hoog tijd!”, NJB 2001, 
209.

79	 Voor kritiek, zie I. SEWanDOnO, “Het Commissievoorstel tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68: Meer bescherming 
van familie- en gezinsleven en meer gelijke behandeling”, SEW 
1999, 289; H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Vrijheid van verkeer 
voor geregistreerde partners in de Europese Unie. Hoog tijd!”, 
NJB 2001, 210. Beide auteurs verdedigden een alternatief.
SEWanDOnO stelde de volgende alternatieve formulering van 
artikel 10 voor: “(…) mogen met de (…) werknemer (…) op het 
grondbied van een andere Lidstaat (…) wonen: a) diens echtge-
noot en eenieder die volgens de wetgeving van de Lidstaat van 
herkomst of ontvangst met de echtgenoot wordt gelijkgesteld 
[eigen cursivering] (I. SEWanDOnO, “Het Commissievoorstel 
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68: Meer bescher-
ming van familie- en gezinsleven en meer gelijke behandeling”, 
SEW 1999, 290). Daarnaast stelde JESSERUn D’OLIVEIRa de 
gelijkschakeling van het geregistreerd partnerschap met het 
huwelijk voor (H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Vrijheid van ver-
keer voor geregistreerde partners in de Europese Unie. Hoog 
tijd!”, NJB 2001, 210).

van Justitie oordeelde dat “gezien het verband en het doel van 
deze bepaling [artikel 10 van de verordening 1612/68], zij niet 
beperkend mag worden uitgelegd” en dat “wanneer artikel 10 
van de verordening bepaalt dat de gezinsleden van de migreren-
de werknemer zich bij de werknemer mogen vestigen, dit niet 
betekent dat het betrokken gezinslid daar duurzaam moet wo-
nen. Het vereiste dat het om één enkele duurzame gezinswoning 
moet gaan, kan niet worden geacht daarin besloten te liggen”70. 

artikel 10 Verordening 1612/68 beschermde de niet-samen-
wonende maar gehuwde partners, maar niet de samenwo-
nende, ongehuwde partners71. Samen vormen de arresten 
Reed en Diatta de uitdrukking van een formalistische visie op 
de huwelijksvereiste. Enerzijds kan een huwelijk dat, hoewel 
formeel gezien nog niet ontbonden, vanuit praktisch oogpunt 
dood en begraven is, nog steeds de basis vormen voor een 
afhankelijk recht van verblijf van de echtgenoot van de werk-
nemer. anderzijds wordt dit afhankelijke verblijfsrecht niet 
toegekend aan de ongehuwde – heteroseksuele of homosek-
suele – partner, ook al gaat het om koppels die gedurende 
lange tijd duurzaam samenleven72. Belangrijk hierbij is dat 
het aan het recht van de lidstaten wordt overgelaten om te 
bepalen wanneer sprake is van een “huwelijk”73. In dit alles 
schuilt de facto een discriminatie ten aanzien van de homo-
seksuele koppels, aangezien die gedurende lange tijd in geen 
enkele lidstaat een huwelijk konden aangaan en dit tot op de 
dag van vandaag slechts mogelijk is in een beperkt aantal lid-
staten. 

1.2. Richtlijn 2004/38/EG

a. Voorgeschiedenis

De Europese Verordening 1612/68, die uitging van het tradi-
tionele op een huwelijk gebaseerde kerngezin, was door een 
aantal maatschappelijke evoluties – de opkomst van andere 
samenlevingsvormen, op elkaar volgende relaties en gewij-
zigde rolpatronen – achterhaald74. Bovendien had het Hof van 
Justitie een aantal belangrijke arresten geveld. De Europese 

70	 HvJ, 276/83, Diatta v. Land Berlin, Jur. 1985, 567, concl. M. 
DaRMOn, J 1985, 373; RW 1984-85, 1781; T.Vreemd. 1985, 54.

71	 H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun 
familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migran-
tenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 184.

72	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Lesbians and Gays and the Free-
dom of Movement of persons” in K. WaaLDIJK en a. CLapHaM, 
Homosexuality: a European Community Issue. Essays on Lesbian 
and Gay Rights in European Law and Policy, Dordrecht, Martinus 
nijfhoff, 1993, 301. 

73	 F. SWEnnEn, “atypical families in EU (private international) 
law” in J. MEEUSEn e.a. (eds.), International Family Law for the 
European Union, antwerpen/Oxford, Intersentia, 2007, nr. 19, 
401.

74	 I. SEWanDOnO, noot onder HvJ C-413/99, Baumbast en R./Sec-
retary for the Home Department, SEW 2003, 74; F. SWEnnEn, 
“atypical families in EU (private international) law” in J. MEEU-
SEn e.a. (eds.), International Family Law for the European Union, 
antwerpen/Oxford, Intersentia, 2007, nr. 6, 392; H. VERSCHUE-
REn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieleden” 
in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migrantenrecht 2007, 
Brugge, die Keure, 2007, 181.

Rechtsleer | philippe Gérard en Floris parrein



T.Vreemd. 2009, nr. 4300

andere partners betreft bepaalt Richtlijn 2004/38/EG dat, on-
verminderd het persoonlijk recht van vrij verkeer, het gast-
land overeenkomstig zijn nationaal recht, hun binnenkomst 
en verblijf vergemakkelijkt wanneer het gaat om een “deug-
delijk bewezen duurzame relatie”. Het gastland moet meer 
bepaald de persoonlijke situatie van de betrokkenen nauw-
keurig onderzoeken en een weigering van toegang of verblijf 
motiveren.

Wat zijn de implicaties van deze bepaling voor de verschil-
lende vormen van homoseksueel samenleven? Op de eerste 
plaats staat het vast dat het niet-geregistreerd samenwonen 
van twee mannen of vrouwen valt onder het begrip “duur-
zame relatie” van artikel 3 van de Richtlijn. Dit betekent dat 
homoseksuele samenwoners aangewezen zijn op de natio-
nale wetgeving van de staat van ontvangst voor een eventueel 
verblijfsrecht. 

Het lijkt op het eerste zicht logisch dat het homohuwelijk – 
inmiddels erkend in drie lidstaten85 – en het homoseksueel 
geregistreerd partnerschap vallen onder artikel 2, lid 2 a) 
Richtlijn 2004/38/EG. nochtans is dit niet het geval: het ho-
mohuwelijk en het homoseksueel geregistreerd partner-
schap worden niet erkend als “huwelijk”, respectievelijk 
“geregistreerd partnerschap”86. Deze samenlevingsvormen 
vallen voor wat homo’s en lesbiennes betreft onder de toe-
passing van artikel 3 Richtlijn 2004/38/EG87. 

De echtgenoot in een homohuwelijk en de geregistreerde 
partner in een homoseksueel geregistreerd partnerschap 
kunnen geen rechtstreeks verblijfsrecht afdwingen als “echt-
genoot” of “geregistreerde partner”. VERSCHUEREn bena-
drukt dat dit nochtans niet betekent dat betrokkenen aan de 
volledige “willekeur” van de lidstaten zijn overgeleverd. Zo 
kunnen lidstaten niet zonder meer een aanvraag tot binnen-
komst of verblijf afwijzen door te stellen dat zij niet aan de 
definitie van “familie” in de zin van artikel 2 Richtlijn 2004/38/
EG voldoen. Lidstaten dienen deze beslissing te motiveren. Er 

85	 Het gaat om nederland, Spanje en België.
86	 Zie Europese Commissie, Gewijzigd Voorstel voor een richtlijn 

van het Europees parlement en de Raad betreffende het recht 
van de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het 
grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te 
verblijven, COM (2003) 199, 11-12; Gemeenschappelijk Stand-
punt (EG) nr. 6/2004 door de Raad vastgesteld op 5 december 
2003, Pb.C. 2 maart 2004, afl. 54 E, 28. 

87	 De Commissie was van oordeel dat het begrip “duurzame re-
latie” onder andere betrekking heeft op een huwelijk tussen 
personen van hetzelfde geslacht, een geregistreerd partner-
schap, wettelijke samenwoning en niet-officiële samenwoning 
(zie Mededeling van de Commissie, reeds aangehaald). Ook de 
Raad stond afkerig tegenover een definitie van de term “echt-
genoot” waarin echtgenoten van hetzelfde geslacht uitdruk-
kelijk worden vermeld (Gemeenschappelijk Standpunt (EG) 
nr. 6/2004 door de Raad vastgesteld op 5 december 2003). Zie 
hierover M. CanDELa SORIanO, “La libre circulation des per-
sonnes et les droits de l’homme” in Les droits de l’homme dans 
les politiques de l’Union européenne, Brussel, Larcier, 2006, 73 
e.v. en C. URBanO DE SUSa, “Le droit des membres de la famil-
le du citoyen de l’Union européenne de circuler et de séjourner 
sur le territoire des états membres, dans la directive 2004/38/
CE” in J.-y. CaRLIER en E. GUILD (eds.), L’avenir de la libre circu-
lation des personnes dans l’U.E., Brussel, Bruylant, 2006, 106 e.v.

van het gastland de situatie van niet-gehuwde paren met die 
van gehuwde paren gelijkstelt80. Het Europees parlement 
stelde amendementen op dit voorstel voor. Daarbij nam het 
parlement een “progressievere houding” aan. Het stelde voor 
om de echtgenoot en de geregistreerde partner, ongeacht hun 
geslacht, een automatisch recht te verlenen en om de duurza-
me partner een verblijfsrecht toe te kennen indien deze vol-
gens de wetgeving of de gangbare praktijk van het gastland 
en/of de lidstaat van herkomst op dezelfde wijze wordt be-
handeld als gehuwde paren [eigen cursivering]81. De Europe-
se Raad verwierp deze amendementen82. Uiteindelijk stemde 
de Commissie in met de benadering die de Raad voorstelde83 
en werd Richtlijn 2004/38/EG aangenomen. 

b. Omschrijving “gezin” in Richtlijn 2004/38/EG

Overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG komt naast de echtge-
noot van een Unieburger ook de partner, met wie hij over-
eenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd 
partnerschap heeft gesloten, in aanmerking als “familielid”, 
voor zover de wetgeving van het gastland het geregistreerd 
partnerschap gelijk stelt met het huwelijk en aan de voor-
waarden van de wetgeving van het gastland is voldaan. Het 
Hof van Justitie bevestigde in het arrest Maruko dat de vraag 
naar de vergelijkbaarheid tussen beide instituten door de 
nationale rechtsorde dient te worden beantwoord84. Wat de 

80	 Europese Commissie, Voorstel voor een richtlijn van het Euro-
pees parlement en de Raad betreffende het recht van de bur-
gers van de Unie en hun familieleden zich op het grondgebied 
van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven, COM 
(2001) 257.

81	 Wetgevingsresolutie van het Europees parlement over het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de 
Raad betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun 
familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te 
verplaatsen en er vrij te verblijven, p5_ta(2003)0040.

82	 Gemeenschappelijk Standpunt (EG) nr. 6/2004 door de Raad 
vastgesteld op 5 december 2003, Pb.C. 2 maart 2004, afl. 54 E, 28. 

83	 Europese Commissie, Gewijzigd Voorstel voor een richtlijn van 
het Europees parlement en de Raad betreffende het recht van 
de burgers van de Unie en hun familieleden zich op het grond-
gebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven, 
COM (2003) 199. Zie ook Mededeling van de Commissie aan het 
Europees parlement overeenkomstig artikel 251, tweede lid, 
tweede alinea van het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk 
standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende 
het recht van de burgers van de Unie en hun familieleden om 
zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en 
er vrij te verblijven, SEC/2003/1293 def.-COD 2001/0111/.

84	 HvJ C-267/06, Maruko [2008], voorlopig enkel te consulteren op 
www.curia.eu (in casu ging het om de toekenning van een over-
levingspensioen aan de langstlevende homoseksuele partner). 
De vraag rijst naar de houdbaarheid van deze lidstatelijke fami-
lierechtelijke beleidsruimte in het licht van het gemeenschaps-
rechtelijk beschermde non-discriminatiebeginsel. Zie eveneens 
kritisch R. BRInKtRInE, noot onder HvJ C-267/06, Maruko 
[2008], Juristenzeitung 2008, 791-792 en S. SOttIaUX, “Euro-
pese rechtspraak in kort bestek”, RW 2009-10, 593-594. Zie voor 
een toepassing het arrest van het Bundesverfassungsgericht, 
1 BvR 1164/07, 7 juli 2009, voorlopig enkel te raadplegen op 
www.bundesverfassungsgericht.de. Deze zaak betreft zoals het 
arrest Maruko de discriminatie tussen het huwelijk en het gere-
gistreerd partnerschap bij de toekenning van een overlevings-
pensioen. Hierover oordeelde het Bundesverfassungsgericht dat 
dit onderscheid ongeoorloofd is in het licht van de wezenlijke 
gelijkaardigheid van deze verschillende samenlevingsvormen. 
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RUIZ-JaRaBO COLOMER in zijn conclusie bij het arrest Ma-
ruko wees op de onverwacht restrictieve zienswijze in het ar-
rest Grant in de mate dat het Hof zelf wees op de machtiging 
door het Verdrag van amsterdam om discriminatie op basis 
van seksuele geaardheid te bestrijden96. Sommige lidstaten 
die overeenkomstig hun internationaal privaatrecht weigeren 
een homohuwelijk te erkennen als huwelijk, vinden in de hui-
dige stand van de Europese regelgeving een bevestiging van 
hun interne standpunt. Zo weigerde het Verwaltungsgericht te 
Karlsruhe in een arrest van 9 september 2004 een neder-
lands homohuwelijk te erkennen als huwelijk op grond van 
artikel 6 Grundgesetz en de daarbij horende jurisprudentie die 
de invoering van een huwelijk voor partners van hetzelfde ge-
slacht in het Duitse rechtssysteem onmogelijk maken. KOOL-
HOVEn stelde bij de bespreking van deze beslissing expliciet 
dat Richtlijn 2004/38/EG aan de nationale autoriteiten van 
Duitsland steun geeft voor de niet-erkenning van een in een 
andere lidstaat gesloten homohuwelijk97. 

Omgekeerd kunnen lidstaten die het homohuwelijk of het 
homoseksueel geregistreerd partnerschap voor hun eigen 
onderdanen hebben ingevoerd de erkenning van een in een 
andere lidstaat gesloten homohuwelijk of homoseksueel ge-
registreerd partnerschap niet weigeren met een beroep op de 
openbare orde98.

kelijk verwees naar het arrest Grant van het Hof van Justitie 
waarin het Hof had geoordeeld dat “en l’état actuel du droit au 
sein de la Communauté, les relations stables entre deux person-
nes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre 
personnes mariées”. JESSERUn D’OLIVEIRa bekritiseerde het 
arrest D and Sweden v. Council, omdat het Gerecht – volgens 
hem ten onrechte – een geregistreerd partnerschap vergeleek 
met het homoseksueel concubinaat waarvan sprake in Grant 
(H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Vrijheid van verkeer voor gere-
gistreerde partners in de Europese Unie. Hoog tijd!”, NJB 2001, 
208). pRECHaL en SEnDEn menen ten slotte dat het Hof van 
Justitie in het arrest Grant ruimte laat voor een meer liberale 
visie op homoseksualiteit in het gemeenschapsrecht. Het Hof 
schenkt immers veel aandacht aan argumenten ontleend aan 
het nationale en internationale recht en komt tot de opvallende 
conclusie dat het huidige recht binnen de Gemeenschap de ge-
lijkstelling tussen heteroseksuele en homoseksuele paren niet 
kent. Een dergelijke redenering lijkt aldus niet uit te sluiten dat 
wanneer een dergelijk recht wel erkend zou zijn door de lid-
staten en het internationale recht, maar nog niet specifiek in 
het gemeenschapsrecht, het Hof daarover heen zou stappen en 
zou kunnen concluderen tot het bestaan van een verplichting 
tot gelijkstelling in het Gemeenschapsrecht: S. pRECHaL en
L. SEnDEn, noot onder HvJ C 249/96, Grant, SEW 1999, 70.

96	 Conclusie RUIZ-JaRaBO COLOMER bij HvJ C-267/06, Maruko 
[2008], punt 92, voorlopig enkel te consulteren op www.curia.
eu; zie ook X. GROUSSOt, General Principles of Community Law, 
Groningen, Europa Law publishing, 2006, 180-189.

97	 R. KOOLHOVEn, “Het nederlandse opengestelde huwelijk in 
het Duitse IpR. De eerste rechterlijke uitspraak is daar!”, NIPR 
2005, 139. Zie in dezelfde zin Verwaltungsgericht Darmstadt 
5 juni 2008, nr. 5 L 277/08Da (3), InfAuslR 2008, 340.

98	 C. URBanO DE SUSa, “Le droit des membres de la famille du 
citoyen de l’Union européenne de circuler et de séjourner sur le 
territoire des Etats membres dans la directive 2004/38/EC” in 
J.-y. CaRLIER en E. GUILD (eds.), L’avenir de la libre circulation 
des personnes dans l’UE, Brussel, Bruylant, 2006, 107; H. VER-
SCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun fami-
lieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migranten-
recht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 187; H. VERSCHUEREn, 
“De nieuwe Europese verblijfsrichtlijn 2004/38 sinds 30 april 
2006 van toepassing: het Europese burgerschap op kruissnel-
heid”, T.Vreemd. 2006, 105.

dient bovendien rekening te worden gehouden met overwe-
ging 31 van Richtlijn 2004/38/EG dat het verbod op discrimi-
natie op grond van – onder andere – seksuele geaardheid voor 
het voetlicht plaatst88. Deze overweging moet gezien worden 
tegen de achtergrond van het algemene verbod op discrimi-
natie op grond van seksuele geaardheid zoals geconsacreerd 
door artikel 14 EVRM89 (in het kader van het Handvest van de 
Grondrechten EU zie artikel 2190).

De Commissie en de Raad verdedigden het ingenomen stand-
punt op basis van twee argumenten. Op de eerste plaats werd 
gesteld dat het niet de bedoeling kon zijn te raken aan de ge-
voeligheden van de lidstaten die homoseksuelen niet toelaten 
hun relatie te institutionaliseren. Dit argument wordt terecht 
bekritiseerd door M. CanDELa SORIanO en C. CHEnEVIERE. 
Op de eerste plaats legt de Richtlijn helemaal niet de verplich-
ting op een homohuwelijk of homoseksueel geregistreerd 
partnerschap in de interne wetgeving in te voeren. Deze au-
teurs zien een verband met het arrest Garcia Avello van het 
Hof van Justitie91. In dit arrest veroordeelde het Hof België 
omdat het weigerde de naar Spaans recht geldige naam van 
een kind uit een Spaans-Belgisch gezin te erkennen. Het Hof 
benadrukte meer bepaald dat “en l’état actuel du droit commu-
nautaire, les règles régissant le nom d’une personne relèvent de 
la compétence des Etats membres, ces derniers doivent néan-
moins, dans l’exercise de cette compétence, respecter le droit 
communautaire”. CanDELa SORIanO en CHEnEVIERE leiden 
hieruit af dat het familierecht een zaak van de lidstaten blijft, 
maar dat daarbij geen belemmeringen op het vrij verkeer van 
personen kunnen worden getolereerd92. 

Daarnaast baseerde de Raad zich expliciet op Europese 
rechtspraak die het huwelijk definieert als een verbintenis 
tussen twee personen van een verschillend geslacht. De Raad 
lijkt daarmee te verwijzen naar het arrest D. v. Raad van het 
Gerecht van Eerste aanleg93 en naar het arrest Grant94 van het 
Hof van Justitie95. Op te merken valt dat advocaat-generaal 

88	 H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun 
familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migran-
tenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 192.

89	 EHRM, Da Silva Mouta v. Portugal, 1999, punten 35-36; EHRM, 
Karner v. Austria, 2003, punten 40-43.

90	 Zie Conclusie RUIZ-JaRaBO COLOMER bij HvJ C-267/06, Ma-
ruko [2008], punt 78, voorlopig enkel te consulteren op www.
curia.eu; zie ook t. tRIDIMaS, The General Principles of EU Law, 
Oxford, OUp, 2006, 108-109.

91	 HvJ 148/02, Garcia Avello, Jur. 2003, I, 11613, CML Rev. 2007, 141, 
noot t. aCKERMann, JLMB 2004, 380, noot C. StaUDt, SEW 
2005, 139, noot p. FOUBERt, TBP 2004, 500, T.Vreemd. 2004, 40.

92	 M. CanDELa SORIanO en C. CHEnEVIERE, “Droit au regrou-
pement familial et droit au mariage du citoyen de l’Union euro-
péenne et des membres de sa famille à la lumière de la direc-
tive 2004/38/CE”, Rev.trim.D.H. 2005, 937.

93	 Ger.EG, 28 januari 1999, 264/97, D. and Sweden v. Council, Rev.
trim.dr.fam. 1999, 370, noot M. FaLLOn, SEW 1999, 12. 

94	 HvJ 249/96, L.J. Grant v. South-West Trains Ltd., Jur. 1998, I, 621, 
CML Rev. 1999, 1043, Jaarboek Mensenrechten 1998-00, 191, 
noot S. Van GaRSSE, Rev.trim.D.H. 1999, 399, noot p. LEnOIR, 
SEW 1999, 67, noot S. pRECHaL en L. SEnDEn, TBP 1998, 824.

95	 Het arrest D and Sweden v. Council heeft betrekking op een 
Zweedse ambtenaar bij de Raad die zijn burgerlijke staat als 
geregistreerd partner op één lijn wenste te stellen met ge-
trouwd zijn onder annex VII van het Statuut (Staff Regulations). 
Zijn verzoek werd afgewezen door het Gerecht, dat uitdruk-
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hun land van herkomst103. Om dit soort “hinkende posities” 
tegen te gaan, wordt in de rechtsleer voorgesteld om op Eu-
ropees niveau te voorzien in het beginsel van wederzijdse 
erkenning van burgerlijke rechtshandelingen die door een 
openbaar ambtenaar in een authentieke akte worden vast-
gesteld, zoals een huwelijkssluiting104.  

Echtgenoten binnen een homohuwelijk en de partners van 
een homoseksueel geregistreerd partnerschap hebben geen 
automatisch recht op een verblijfsvergunning105. Verschil-
lende auteurs hebben deze behandeling van homoseksu-
ele huwelijken en geregistreerde partnerschappen bekriti-
seerd. Zo stelt JESSURUn D’OLIVEIRa dat deze behandeling 
van – nederlandse – homohuwelijken de erkenning van alle 
nederlandse huwelijken in het gedrang zou brengen, aan-
gezien “wij in Nederland maar één soort huwelijk kennen”106. 
Zover lijkt het niet te komen. toch is er ontegensprekelijk 
sprake van een discriminatie ten aanzien van heterohuwelij-
ken en heteroseksuele geregistreerde partnerschappen, die 
wél onder artikel 2 van de Richtlijn vallen en aldus voor de 
heteroseksuele part-
ners een automatisch 
verblijfsrecht opleve-
ren. Het is niet goed te 
begrijpen waarom het 
gemeenschapsrecht a 
priori reeds specifieke, 
in een aantal lidsta-
ten rechtsgeldige huwelijken heeft uitgesloten als rechts-
basis voor het recht op binnenkomst en verblijf in andere 
lidstaten107. Dit onderscheid strijdt met overweging 31 van 
de Richtlijn108. Bovendien is er sprake van een ernstige be-
lemmering van het vrij verkeer van betrokken personen, in 

103	 aldus volgt het WIpR de omzendbrief van 23 januari 2004 (BS 
27 januari 2004, 4.829) van minister OnKELInX, die in de plaats 
kwam van de omzendbrief van minister VERWILGHEn van 8 
mei 2003 (BS 16 mei 2003, 27.139). Deze eerste omzendbrief 
maakte een Belgisch homohuwelijk enkel mogelijk tussen 
personen wiens nationale wet dergelijke huwelijken toelaat. 
Minister OnKELInX meende de regeling te moeten wijzigen, 
omdat de onmogelijkheid voor partners van hetzelfde geslacht 
om een huwelijk aan te gaan, zou indruisen tegen de Belgische 
internationale openbare orde. Over deze problematiek, zie on-
der meer D. StERCKX, “Le mariage homosexuel et l’ordre in-
ternational ministériel”, JT 2004, 390 en n. GaLLUS, “Mariage 
homosexuel et droit international privé”, Journ.Jur. 2004, afl. 
30, 6.

104	 S. D’HOnDt, Relatievorming en gezinshereniging getoetst aan 
het gelijkheidsbeginsel, de bescherming van het gezinsleven 
en de interne en internationale beslissingsharmonie, Leuven, 
K.U.L., 2003, III, nr. 39, 760.

105	 In die zin worden getrouwde of geregistreerde homoseksuele 
koppels op dezelfde manier behandeld als homoseksuele sa-
menwoners. 

106	 H.U. JESSERUn D’OLIVEIRa, “Het homohuwelijk en de Euro-
pese Unie”, NJB 2002, 973.

107	 H. VERSCHUEREn, “De nieuwe Europese verblijfsrichtlijn 
2004/38 sinds 30 april 2006 van toepassing: het Europese bur-
gerschap op kruissnelheid”, T.Vreemd. 2006, 104.

108	 M. CanDELa SORIanO, “Libre circulation et séjour dans l’U.E.: 
la directive 2004/38 au regard des droits de l’homme”, J.T.dr.
eur. 2005, 197 en H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van 
EU-burgers en hun familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), 
Migratie- en migrantenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 186.

Kwesties inzake familierecht behoren traditioneel tot de 
bevoegdheid van de lidstaten. Dit is ook het geval voor de 
beslissing een homohuwelijk en geregistreerd partnerschap 
dat openstaat voor homoseksuelen, in te voeren. Dit bete-
kent nochtans niet dat de lidstaten bij de uitwerking van het 
nationale familierecht het gemeenschapsrecht niet dienen 
te respecteren99. In dezelfde zin kan worden verdedigd dat de 
niet-erkenning door lidstaten van een in een andere lidstaat 
gesloten homohuwelijk of homoseksueel geregistreerd 

partnerschap strijdig 
zou kunnen zijn met 
het algemeen beginsel 
van wederzijdse erken-
ning van het Europese 
internemarktrecht100. 
De vraag of een beper-

king op het vrij verkeer kan worden toegelaten omwille van 
ethische redenen, is bijzonder interessant. In zijn conclusie 
in de zaak Grogan (m.b.t. een Iers verbod om informatie te 
verspreiden over abortusklinieken) stelt advocaat-generaal 
Van GERVEn dat een dergelijke belemmering door de lid-
staten mogelijk is indien ze noodzakelijk is en niet buiten 
verhouding staat, gelet op het daarmee nagestreefde en in 
de betrokken lidstaat fundamenteel geachte ethisch waar-
deoordeel101. VERSCHUEREn stelt dat op grond van deze 
redenering het eventueel aanvaardbaar zou kunnen zijn dat 
een lidstaat beperkingen oplegt aan de verblijfsrechten van 
homoseksuele echtgenoten indien deze lidstaat op geen en-
kele wijze een relatie tussen twee personen van hetzelfde 
geslacht juridisch erkent en zulke erkenning als strijdig met 
zijn fundamentele ethische opvatting beschouwt102. 

Het niet-verplichte karakter van deze erkenning is voor wat 
Belgische homohuwelijken betreft extra problematisch gelet 
op de regel van artikel 46, tweede lid WIpR. Overeenkomstig 
deze bepaling worden de huwelijksvoorwaarden in beginsel 
beheerst door het recht van de nationaliteit van de echtgeno-
ten. Indien dit recht evenwel het homohuwelijk niet toelaat, 
is dit recht niet van toepassing indien één van de partners 
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. Door deze 
bepaling kunnen homo’s en lesbiennes met de nationaliteit 
van een lidstaat die het homohuwelijk niet erkent maar in 
België hun verblijfplaats hebben, een geldig Belgisch huwe-
lijk aangaan, hoewel hun huwelijk niet zal worden erkend in 

99	 Zie in deze zin HvJ C-117/01, K.B, Jur. I-541, punt 30.
100	 M. FaLLOn, “Constraints of internal market law on family law” 

in J. MEEUSEn e.a. (eds.), International family law for the Euro-
pean Union, antwerpen/Oxford, Intersentia, 2006, nr. 26-31, 
175-179; H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-bur-
gers en hun familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migra-
tie- en migrantenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 187.

101	 Conclusie Van GERVEn bij HvJ 159/90, Grogan, Jur. I, 4685, 
punten 37 e.v.

102	 H. VERSCHUEREn, De nieuwe Europese verblijfsrichtlijn 
2004/38 sinds 30 april 2006 van toepassing: het Europese bur-
gerschap op kruissnelheid”, T.Vreemd. 2006, 105.

“Kwesties inzake familie-
recht behoren traditioneel 
tot de bevoegdheid van 
de lidstaten”

“Echtgenoten binnen een 
homohuwelijk hebben 
geen automatisch recht 
op een verblijfsvergun-
ning”
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Men kan aannemen dat ook in deze Richtlijn “echtgenoot” 
alleen slaat op het heteroseksuele huwelijk113. De erkenning 
van het homoseksuele concubinaat en van het homoseksu-
eel geregistreerd partnerschap worden, net zoals in Richt-
lijn 2004/38/EG, overgelaten aan de lidstaten. Beide richtlij-
nen sporen op dit punt opmerkelijk gelijk. 

3. De omzetting van Richtlijn 2004/38/EG en 
Richtlijn 2003/86/EG in België 

Het Europese migratierecht laat het aan de lidstaten over 
om de positie van de homoseksuele partner te bepalen. De 
vraag rijst hoe de Belgische wetgever zich van deze taak 
heeft gekweten. 

Voor wat de gezinshereniging van de Unieburger betreft, 
werd de Belgische Wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen aan Richtlijn 2004/38/EG 
aangepast door de Wet van 25 april 2007114. In zijn nieuwe 
versie bepaalt artikel 40bis, § 2 van de Vreemdelingenwet 
wie als “familielid” van de Unieburger aanspraak kan maken 
op een verblijfsrecht in België. Op de eerste plaats is dat 
het geval voor de “echtgenoot” van de Unieburger. Hetzelfde 
geldt voor de vreemdeling met wie de Unieburger een “ge-
registreerd partnerschap” heeft gesloten dat als gelijkwaar-
dig wordt beschouwd met het Belgisch huwelijk115. Hierbij 
maakt de Belgische wetgever geen onderscheid tussen he-
teroseksuele of homoseksuele huwelijken of geregistreerde 
partnerschappen116. 

Op de “ongehuwde partner” werd reeds de Omzendbrief van 
30 september 1997 betreffende het verlenen van een ver-
blijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van 
een duurzame relatie toegepast117. Op basis van deze Om-
zendbrief verleende België aan de niet-gehuwde partner van 

113	 Contra: L. LEJEUnE, die stelt dat “il n’y a donc plus de référence 
aux couples de même sexe ou non, pourvu qu’ils soient mariés”: 
L. LEJEUnE, “Les bénéficiaires ‘fragiles’ de la directive”, Rev.
dr.étr. 2003, 573.

114	 Wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 10 mei 
2007, 25.752. Voor een analyse, zie S. SaROLEa, “Le niveau vi-
sage du droit au regroupement familial après deux années de 
réforme”, Rev.trim.dr.fam. 2008, 361-387.

115	 Meer in het bijzonder gaat het om de geregistreerde part-
nerschappen afgesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, 
IJsland, noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Zie 
artikel 4 KB van 7 mei 2008 tot vaststelling van bepaalde uit-
voeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen, BS 13 mei 1980, 25.090.

116	 In de parlementaire voorbereiding bij de Wet van 25 april 2007 
definieert de wetgever het “geregistreerd partnerschap” als 
“een relatie van samenleven tussen personen van een verschil-
lend of van hetzelfde geslacht die in toepassing van de Belgische 
wet of een buitenlandse wet formeel werd geregistreerd door een 
overheid”: Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2845/001, 41.

117	 Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen 
van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het 
kader van een duurzame relatie, BS 14 november 1997.

het bijzonder van de echtgenoot die EU-burger is en die zijn 
echtgenoot-derdelander niet kan meebrengen109.

2. Homoseksualiteit in het licht van Richtlijn 
2003/86/EG van de Raad van 22 september 
2003110

De hierboven beschreven Richtlijn 2004/38/EG is van toe-
passing op Unieburgers. Richtlijn 2003/86/EG van zijn kant 
regelt het recht op gezinshereniging voor zogenaamde 
derdelanders, die buiten de werkingssfeer van Richtlijn 
2004/38/EG vallen111. 

Richtlijn 2003/86/EG kent dit recht toe aan de derdelander 
die wettig in een lidstaat verblijft, in het bezit is van een door 
een lidstaat afgegeven verblijfstitel met een geldigheids-
duur van één jaar of langer en reden heeft om te verwachten 
dat hem een permanent verblijfsrecht zal worden toege-
kend. artikel 4 van de Richtlijn verplicht lidstaten bepaalde 
gezinsleden van de derdelander in kwestie toestemming tot 
toegang en verblijf toe te kennen. Het gaat om de echtge-
noot van de gezinshereniger en zijn minderjarige kinderen 
indien hij het gezag over de kinderen heeft en zij te zijnen 
laste komen. Onder gelijkaardige voorwaarden kan de der-
delander zich eveneens herenigen met de minderjarige kin-
deren van zijn echtgenoot112.

Voor de toepassing van Richtlijn 2003/86/EG op homoseksu-
ele koppels is de interpretatie van het begrip “echtgenoot” 
van artikel 4, 1 van primordiaal belang. Bovendien moet re-
kening gehouden worden met artikel 4, 3 dat aan de lidstaten 
de mogelijkheid biedt een verblijfsrecht toe te kennen aan de 
ongehuwde levenspartner met wie de gezinshereniger een 
naar behoren geattesteerde duurzame relatie onderhoudt of 
aan de onderdaan van een derde land die door een geregis-
treerd partnerschap met de gezinshereniger verbonden is. 

109	 J.-y. CaRLIER, “Le devenir de la libre circulation des personnes 
dans l’Union européenne: regard sur la directive 2004/38”, CDE 
2006, 20; M. CanDELa SORIanO en C. CHEnEVIERE, “Droit au 
regroupement familial et droit au mariage du citoyen de l’Union 
européenne et des membres de sa famille à la lumière de la 
Directive 2004/38/CE”, Rev.trim.D.H. 2005, 937; ”H. VERSCHUE-
REn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun familieleden” 
in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migrantenrecht 2007, 
Brugge, die Keure, 2007, 187.

110	 Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inza-
ke het recht op gezinshereniging, Pb.L. 3 oktober 2003, afl. 251, 
12. Voor een analyse van deze Richtlijn, zie E. BRIBOSIa, “La 
directive 2003/86 relative au regroupement familial au regard 
du principe de non-discrimination”, Rev.dr.étr. 2003, 517-524.

111	 I. SEWanDOnO, “De gezinsherenigingsrichtlijn. na Vw 2000 
volgt Vw 2002”, MR 2001, 36.

112	 BRIBOSIa bekritiseert het beperkte(re) karakter van het begrip 
“familie” in Richtlijn 2003/86/EG in vergelijking met Richtlijn 
2004/38/EG. Zij stelt dat dit onderscheid moeilijk te verdedigen 
valt in het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens die in zijn rechtspraak m.b.t. de be-
scherming van het gezinsleven geen onderscheid zou toelaten 
op grond van de nationaliteit van degene die zich op dit recht 
beroept: E. BRIBOSIa, “La directive 2003/86 relative au regrou-
pement familial au regard du principe de non-discrimination”, 
Rev.dr.étr. 2003, 519.
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delingenwet, dat bepaalt welke familieleden van de derde-
lander een recht op gezinshereniging kunnen doen gelden, 
werd door deze Wet aangepast. Het nieuwe artikel 10, § 1, 4° 
Vreemdelingenwet kent dit recht toe aan de buitenlandse 
“echtgenoot” en de vreemdeling met wie een “geregistreerd 
partnerschap” werd gesloten dat als gelijkwaardig wordt 
beschouwd met het huwelijk in België123. De echtgenoot en 
de geregistreerde partner komen voor gezinshereniging in 
aanmerking op voorwaarde dat beide partners ouder zijn 
dan éénentwintig jaar124. 

De rechtspositie van de ongehuwde partner van een der-
delander wordt geregeld in het nieuwe artikel 10, § 1, 5° 
Vreemdelingenwet125. 
Deze bepaling laat de 
hereniging van een 
vreemdeling die toe-
gelaten of gemachtigd 
is tot een verblijf van 
onbeperkte duur in 
België of gemachtigd 
is zich in België te vestigen met zijn ongehuwde partner 
toe wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze 
voorwaarden – stabiele relatie, bepaalde duur van de rela-
tie, leeftijdsgrens – zijn identiek aan de voorwaarden die van 
toepassing zijn op de partner van een Unieburger (cf. supra). 
Ook hier dienen de ongehuwde partners hun relatie te regis-
treren naar de Belgische of naar een buitenlandse wet. De 
wetgever maakt ook hier expliciet geen onderscheid tussen 
het heteroseksuele en homoseksuele partnerschap126. 

We kunnen besluiten dat de Belgische wetgever bij de om-
zetting van Richtlijn 2004/38/EG en Richtlijn 2003/86/EG 
een progressieve houding heeft aangenomen, nu hij he-
teroseksuele relaties en homoseksuele relaties dezelfde 
rechten verleent. Deze houding vindt reeds zijn uitdrukking 
in de aangehaalde Omzendbrief van 30 september 1997. De 
wettelijke verankering van het principe kan omwille van de 
rechtszekerheid alleen maar worden toegejuicht. 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 
6 oktober 2006, 53.533.

123	 Het gaat, net zoals voor partnerschappen van Unieburgers, 
om het geregistreerd partnerschap gesloten in Denemarken, 
Duitsland, Finland, IJsland, noorwegen, het Verenigd Konink-
rijk en Zweden: artikel 12 KB van 17 mei 2007 tot vaststelling 
van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 
2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, BS 31 mei 2007, 29.535.

124	 Deze leeftijd wordt teruggebracht tot achttien jaar wanneer 
de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap reeds 
bestond voordat de vreemdeling die vervoegd wordt, in België 
aankwam (artikel 10, § 4, 1° tweede lid Vreemdelingenwet). 
Over deze leeftijdsvereiste, zie L. WaLLEyn, “Gezinshereniging 
na de grote hervorming”, T.Vreemd. 2008, 248-249.

125	 De in voetnoot 117 aangehaalde Omzendbrief van 30 septem-
ber 1997 was eveneens van toepassing op de ongehuwde part-
ner van de derdelander. 

126	 Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2478/001, 44.

een persoon die in het bezit is van een titel voor een verblijf 
van meer dan drie maanden op het Belgische grondgebied118 
een verblijfsmachtiging indien aan bepaalde voorwaarden 
was voldaan. Er moest sprake zijn van een duurzame relatie 
en daarenboven moesten de partners samenwonen en een 
gemeenschappelijke huishouding hebben. De Omzendbrief 
maakte daarbij geen onderscheid tussen een heteroseksu-
ele en een homoseksuele relatie. De principes van deze Om-
zendbrief werden in de Vreemdelingenwet verankerd door 
de Wet van 25 april 2007119. 

Het aangepaste artikel 40bis, § 2, 2° Vreemdelingenwet be-
paalt dat de ongehuwde partner eveneens als “familielid” 
wordt beschouwd, op voorwaarde dat het gaat om een naar 
behoren geattesteerde duurzame en stabiele relatie die al 
minstens een jaar duurt120, beide partners ouder zijn dan
21 jaar, ongehuwd zijn en geen duurzame relatie hebben 
met een andere persoon. Deze uitbreiding van het gezins-
begrip tot de ongehuwde partner is wel beperkt tot hen die 
hun partnerschap hebben laten registeren. Voor de samen-
wonende partners zonder registratie blijven de bepalingen 
van artikel 3, lid 2 b) Richtlijn 2004/38 gelden en moeten de 
lidstaten de toegang tot hun grondgebied voor deze partners 
enkel “vergemakkelijken”121. 

Wat de gezinshereniging van de derdelander betreft, werd 
Richtlijn 2003/86/EG in het Belgische recht omgezet door 
de Wet van 15 september 2006122. artikel 10 van de Vreem-

118	 Deze voorwaarde komt erop neer dat hij of zij Belg is of onder-
daan van de Europese Economische Ruimte of in België ge-
vestigd is of toegelaten of gemachtigd werd om er te verblijven 
voor meer dan drie maanden. asielzoekers vallen hier buiten 
(artikel 2 Omzendbrief van 30 september 1997).

119	 Dit kwam de rechtszekerheid zeker ten goede: M.-C. FOBLEtS, 
D. VanHEULE en J. ROGGEn, “Voor een Europees asiel- en 
migratierecht: over enkele recente ontwikkelingen en hun (te 
verwachten) implementatie” in Migratie- en migrantenrecht. 
Recente ontwikkelingen. Deel 11. Europa in het vreemdelingen-
recht, Brugge, die Keure, 2006, 63; F. BLanDMaILLanD, “La 
Directive 2003/86 et ses conséquences pour le droit belge”, 
Rev.dr.étr. 2003, 564.

120	 Overeenkomstig artikel 3 KB van 7 mei 2008 tot vaststelling van 
bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (BS 13 mei 
1980, 25.090) wordt het stabiel karakter van de relatie aange-
toond indien de partners bewijzen dat zij gedurende minstens 
één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, ononderbroken in Bel-
gië of een ander land hebben samengewoond. Ofwel dienen zij 
te bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar kennen. 
Vereist is dan ook dat zij regelmatig, telefonisch, via briefwis-
seling of elektronische berichten, contact onderhielden en dat 
zij in de twee jaar die de aanvraag voorafgaan elkaar drie maal 
hebben ontmoet. Deze ontmoetingen moeten in totaal min-
stens 45 dagen bedragen. In de parlementaire voorbereiding 
bij de Wet van 25 april 2007 definieert de wetgever het “gere-
gistreerd partnerschap” als “een relatie van samenleven tus-
sen personen van een verschillend of van hetzelfde geslacht 
die in toepassing van de Belgische wet of een buitenlandse wet 
formeel werd geregistreerd door een overheid”: Parl.St. Kamer 
2006-07, nr. 2845/001, 41.

121	 H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun 
familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migran-
tenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 193.

122	 Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 de-
cember 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
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een homoseksuele man uit Maleisië voor het EHRM aan dat 
zijn uitwijzing uit het Verenigd Koninkrijk een schending 
uitmaakte van zijn familie- en gezinsleven. De voormalige 
ECRM besliste dat ondanks de evolutie in de standpunten 
tegenover homoseksualiteit, de relatie van de verzoeker 
niet onder het recht op eerbiediging van het familie- en ge-
zinsleven viel. Omdat bovendien niet werd bewezen dat de 
partners onmogelijk in een ander land konden samenleven, 
en evenmin dat de band met het land van uitwijzing een es-
sentieel element vormde van hun relatie, was er evenmin 
sprake van een schending van het recht op privéleven131. 
De Commissie bevestigde deze rechtspraak in een zaak uit 
1986, waar eveneens een schending van artikel 8 in combi-
natie met artikel 14 EVRM werd aangevoerd, nu homosek-
suele relaties in de toenmalige Britse migratieregeling niet 
dezelfde bescherming kregen als heteroseksuele relaties. 
Wat de schending van het gelijkheidsbeginsel betreft, stelde 
de Commissie in deze zaak dat het doel van de betreffende 
migratiewetgeving − de bescherming van de (on)gehuwde 
heteroseksuele familie − het verschil in behandeling recht-
vaardigde132. Het Hof oordeelt dat de Staat die in zijn immi-
gratiewetgeving een meer gunstige behandeling biedt aan 
al dan niet gehuwde heteroseksuele koppels die in een fa-
milierelatie leven, dan aan andere duurzame relaties zoals 
homoseksuele, zich niet schuldig maakt aan discriminatie, 
nu dat verschil in behandeling een legitiem doel heeft (de 
bescherming van de familie) en proportioneel is aan dat 
doel133. 

naast het EVRM verdient het Handvest van de Grondrechten 
in deze context bijzondere aandacht. naar dit Handvest wordt 
immers expliciet verwezen in overweging 31 van Richtlijn 
2004/38/EG. Het garandeert het recht om te huwen en om 
een gezin te stichten en maakt daarbij, in tegenstelling tot 
het EVRM, geen onderscheid naargelang het geslacht van 
de echtgenoten134. anderzijds verwijst deze bepaling naar de 
nationale wetgeving van lidstaten. Daardoor kan de erken-
ning door een lidstaat van een in een andere lidstaat gesloten 
homohuwelijk ook niet op deze grondslag worden afgedwon-
gen135. 

131	 ECRM, X. en Y. v. United Kingdom, ontvank. van 3 mei 1983, D&R 
32, 223 en 5 E.H.R.R. 601.

132	 ECRM, W.J. & D.P. v. United Kingdom, ontvank. van 13 juli 1987, 
onuitg. Deze rechtspraak werd in verschillende andere ar-
resten bevestigd, zelfs in het geval van een uitwijzing van een 
homoseksueel naar een staat die homoseksualiteit strafbaar 
stelde: ECRM, B. v. United Kingdom, ontvank. van 10 februari 
1990, D&R 64, 278. 

133	 D. Van GRUnDERBEECK, Beginselen van personen- en familie-
recht. Een mensenrechtelijke benadering, antwerpen, Intersen-
tia, 2003, nr. 396, 290.

134	 H. VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun 
familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migran-
tenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 187.

135	 C. URBanO DE SUSa, “Le droit des membres de la famille du 
citoyen de l’Union européenne de circuler et de séjourner sur 
le territoire des états membres, dans la directive 2004/38/CE” 
in J.-y. CaRLIER en E. GUILD, L’avenir de la libre circulation des 
personnes dans l’U.E., Brussel, Bruylant, 2006, 107.

4. Invloed van mensenrechteninstrumenten op 
de interpretatie van het Europees Gemeen-
schapsrecht127

Het spreekt voor zich dat Richtlijnen 2004/38/EG en 2003/86/
EG grondrechtenconform moeten worden geïnterpreteerd. 
Het recht voor personen om zich bij de uitoefening van hun 
recht op vrij verkeer te laten vergezellen door gezinsleden 
is een uitdrukking van hun recht op bescherming van het 
gezinsleven (artikel 8 EVRM). Bij de toepassing van het ge-
meenschapsrecht moet dan ook worden nagegaan of er 
geen inbreuk wordt gemaakt op de bescherming van dit 
mensenrecht128. 

als algemene regel geldt dat het EVRM, en meer in het bij-
zonder artikel 8 EVRM, geenszins het recht verschaft om 
zich in een bepaald land te vestigen of er verblijf te nemen. 
toch kan uit de Straatburgse rechtspraak worden afgeleid 
dat de bescherming van (bestaand) gezinsleven ertoe kan 
leiden dat de verwijdering van een persoon uit het land waar 
zijn gezinsleden wonen, niet met het verdrag te verenigen 
is. personen die niet over een geldige verblijfsvergunning 
beschikken, kunnen zich beroepen op artikel 8 EVRM dat 
als hefboom fungeert om een (permanent) verblijfsrecht te 
bekomen129. Kunnen de homoseksuele koppels die willen 
verblijven in een lidstaat die hen geen rechtstreeks verblijfs-
recht toekent, zich met succes beroepen op artikel 8 EVRM, 
al dan niet in combinatie met artikel 14 EVRM, om alsnog 
een verblijfsrecht af te dwingen?

In het licht van de huidige stand van de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dient deze vraag 
negatief te worden beantwoord130. Reeds in 1983 voerde 

127	 Over deze problematiek, zie D. Van GRUnDERBEECK, 
 Beginselen van personen- en familierecht. Een mensenrechte-
lijke benadering, antwerpen, Intersentia, 2003, nr. 386-396, 
282-291; p. Van DIJK, “the treatment of Homosexuals under 
the Euro pean Convention on Human Rights” in K. WaaLDIJK 
en a. CLapHaM, Homosexuality: a European Community Issue. 
Essays on Lesbian and Gay Rights in European Law and Policy, 
Dordrecht, Martinus nijfhoff, 1993, 179-206.

128	 Dit werd bevestigd in HvJ C-413/99, Baumbast, nr. 72, Rev.dr.étr. 
2002, 457, T.Vreemd. 2003, 41, RW 2003-04, 914, SEW 2002, afl. 
10, 33, noot, TBP 2003, 127; a. BaILLEUX, “La Cour de justi-
ce et les droits de l’homme: à propos de l’arrêt parlement c. 
Conseil du 27 juin 2006”, JT 2006, 589-593; M.K. BULtERMan, 
“Gezinshereningsrichtlijn houdt stand voor het Hof van Justitie: 
Hof bindt gezinnen én de lidstaten”, NT.E.R. 2006, 205-211; H. 
tOnER, “Immigration rights of same-sex couples in EC Law” 
in K. BOELE-WOELKI en a. FUCKS (eds.), Legal recognition of 
same-sex couples in Europe, antwerpen, Intersentia, 2003, 184; 
H .VERSCHUEREn, “Het verblijfsrecht van EU-burgers en hun 
familieleden” in M.-C. FOBLEtS e.a. (eds.), Migratie- en migran-
tenrecht 2007, Brugge, die Keure, 2007, 182.

129	 G. MaES, “Vreemdelingen zonder legaal verblijf met Belgische 
kinderen: uitzetting van onderdanen of beschermd gezinsleven 
als hefboom voor regelmatig verblijf”, T.Vreemd. 2005, 332.

130	 naar de toekomst toe sluit Van GaRSSE evenwel niet uit dat 
het Hof binnen afzienbare tijd de bescherming van het gezins-
leven ex. art. 8 EVRM op homo’s zal gaan toepassen onder in-
vloed van een tendens in diverse lidstaten naar een juridische 
erkenning en regulering van (duurzame) homoseksuele rela-
ties: S. Van GaRSSE, “Homoseksualiteit, gezinsleven en dis-
criminatie”, AJT 1999-00, nr. 10, 683.
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Algemeen	besluit

In het vluchtelingenrecht is seksuele geaardheid tot een cen-
traal begrip geworden. Homoseksuelen kunnen onder be-
paalde omstandigheden worden beschouwd als een “sociale 
groep”. Deze, aanvankelijk op rechtspraak gebaseerde stel-
ling, werd bevestigd in de Europese Kwalificatierichtlijn. Deze 
juridische ontwikkeling dient kracht te worden bijgezet door 
specifieke aandacht voor de geaardheid van de vluchteling in 
de asielprocedure: sensibilisering van het personeel dat het 
interview afneemt, bijzondere aandacht voor de homoseksu-
ele vluchteling in de asielcentra en versterking van de rol van 
(allochtone) homo-organisaties. 

In de Richtlijnen die gestalte geven aan het vrije verkeer 
van personen en aan de gezinshereniging van derdelanders, 
neemt het Europese recht een terughoudender standpunt in. 

Dit verschil in benadering is op het eerste zicht paradoxaal. 
Bij nader inzien is ze dat veel minder. De ambiguïteit in kwes-
tie is immers de uitdrukking van de algemene houding die 
het recht aanneemt tegenover homoseksualiteit. aan de ene 
kant wordt de homoseksueel erkend als een individu dat aan-
spraak kan maken op bepaalde mensenrechten (waaronder 
de bescherming van zijn privéleven) en dat desgevallend als 
vluchteling kan worden erkend. anderzijds blijkt het recht 
het moeilijker te hebben met de erkenning van de relationele 
component van homoseksualiteit. nochtans is de geslachts-
gelijkheid of het geslachtsverschil tussen twee personen 
die duurzaam met elkaar (wensen) samen (te) leven vanuit 
ethisch-antropologisch standpunt geen relevant gegeven 
voor wat betreft het toekennen of het onthouden van een glo-
bale wettelijke bescherming aan hun onderlinge relatie139. 
Wij pleiten dan ook voor een gelijke behandeling van hetero-
seksuele en homoseksuele koppels in het Europese en Bel-
gische vreemdelingenrecht. Deze gelijkberechtiging wordt in 
de huidige stand van het recht nochtans niet opgelegd vanuit 
Europa, nu de Europese wetgever meent dat er op dit vlak – 
nog – geen sprake is van consensus. Deze houding heeft een 
groot nadeel. Zij vormt immers de bevestiging voor diverse 
“meer conservatieve” lidstaten om hun ongelijke behandeling 
van homoseksuele en heteroseksuele koppels verder te zet-
ten. Dit maakt op zijn beurt de totstandkoming van een Euro-
pese “consensus” moeilijk. 

139	 p. SEnaEVE, “Beschouwingen rondom huwelijk, homoseksua-
liteit en institutionalisering van tweerelaties op de drempel van 
de 21ste eeuw” in F. FLEERaCKERS (ed.), Mens en recht. Essays 
tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. Liber amicorum Jan M. 
Broekman, Leuven, peeters, 1996, 324.

5. Besluit

Met Richtlijnen 2004/38/EG en 2003/86/EG zet de Europese 
wetgever een stap in de richting van een progressief familie-
recht (erkenning van het “geregistreerd partnerschap”, aan-
dacht voor het concubinaat). aan de andere kant laat de Euro-
pese wetgever het in deze richtlijnen aan de lidstaten over 
de rechten van het homoseksuele koppel in het migratierecht 
te bepalen136. Sommige lidstaten, waaronder België, nemen 
een “progressief standpunt” in en streven naar een gelijke 
behandeling van homoseksuele en heteroseksuele koppels. 
andere lidstaten stellen zich terughoudender op. Zij voeren 
geen eigen “homohuwelijk” in en bovendien kunnen zij op 
grond van de Europese migratierichtlijnen de erkenning van 
een in een andere lidstaat gesloten homohuwelijk als “huwe-
lijk” weigeren. 

Deze ambigue houding 
van de Europese wet-
gever biedt één voor-
deel: zij erkent de di-
versiteit in opvattingen 
binnen Europa omtrent 
homoseksualiteit. Een 

– louter hypothetische – Europese verplichting voor de lid-
staten een homohuwelijk of een geregistreerd partnerschap 
voor homoseksuelen in te voeren is dan ook een brug te ver. 

anderzijds kan de niet-erkenning van een geïnstitutionali-
seerde homoseksuele relatie door bepaalde lidstaten ern-
stige belemmeringen op het vrij verkeer van personen tot ge-
volg hebben. Op lange termijn rijst dan ook de vraag of deze 
benadering kan standhouden137. Een interessante denkpiste 
die door sommige auteurs wordt gesuggereerd is de (invoe-
ring van de) verplichting voor de lidstaten om wederzijds de 
– naar het nationale recht van een andere lidstaat – geldig 
gesloten huwelijken te erkennen138. anderzijds kan gepleit 
worden voor de gelijkschakeling van het (homoseksueel) 
geregistreerd partnerschap met het huwelijk, aangezien in 
de meeste lidstaten dit geïnstitutionaliseerde partnerschap 
omzeggens dezelfde rechtsgevolgen heeft als het huwelijk. 
Deze gelijkschakeling moet ook zijn uitwerking hebben in het 
Europese migratierecht. 

136	 Deze ambiguïteit werd voor het voetlicht geplaatst door BELL. 
Zie M. BELL, “Holding Back the tide? Cross-Border Recogni-
tion of Same-Sex partnerships within the European Union”, 
European Review of Private Law 2004, 626.

137	 tot een gelijkaardige conclusie komt B. GUIGUEt, “Le droit 
communautaire et la reconnaissance des partenaires de même 
sexe”, CDE 1999, 550.

138	 M. BELL, “Holding Back the tide? Cross-Border Recognition 
of Same-Sex partnerships within the European Union”, ERPL 
2004, 628-629.
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