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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEIM

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

1 juli 1994

Tijdens de plenaire behandeling van de Algemene wet gelijke behan–
deling, heeft mijn ambtsvoorganger aan het lid De Boer van uw Kamer
toegezegd, zijn vraag omtrent de doorwerking van de resolutie Roth van
het Europees Parlement in de Nederlandse wetgeving, schriftelijk te zullen
beantwoorden.

Bovengenoemde resolutie werd op initiatief van het Duitse lid van het
Europees Parlement, Claudia Roth aanvaard. Tijdens de plenaire behan–
deling van de Algemene wet gelijke behandeling (Kamerstukken I,
1993-1994,22014, 1043-1068, 1077-1108), is door vragensteller gesteld
dat in verband met de aanvaarding van de resolutie Roth, de tekst van de
Algemene wet gelijke behandeling bijstelling zou behoeven.

Vooropgesteld zij dat de resolutie Roth geen juridisch bindende
betekenis heeft. Er worden in de resolutie uitsluitend aanbevelingen en
verzoeken gedaan aan de lid-Staten en de Commissie van de Europese
Gemeenschap. Deze aanbevelingen zijn niet bindend.

De onderwerpen uit de resolutie waarvoor de heer De Boer speciale
aandacht vroeg, betreffen de volgende: het huwelijk zou voor lesbische en
homoseksuele paren moeten worden opengesteld en homoseksueel
ouderschap zou als recht in de wetgeving dienen te worden verankerd.

Wat betreft de Nederlandse situatie in dit verband het volgende.
Recentelijk is bij de Tweede Kamer ingediend het wetsvoorstel tot
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (WB) in verband met de
registratie van een samenleving (Kamerstukken II, 1993-94, 22 761, nrs.
1-3). Dit wetsvoorstel beoogt in aansluiting op het kabinetsstandpunt
leefvormen een registratie bij de burgerlijke stand in te voeren die
grotendeels de gevolgen van het huwelijk heeft, voor mensen die niet
kunnen huwen vanwege het bestaan van een te nauwe bloedverwant–
schap en voor mensen van hetzelfde geslacht. Materieel wordt hiermee
vrijwel hetzelfde bewerkstelligd als het openstellen van het huwelijk voor
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lesbische en homoseksuele paren. Ook in andere landen (Denemarken,
Zweden en Noorwegen) zijn inmiddels voorstellen van dezelfde aard
gedaan of is het geregistreerd partnerschap inmiddels al ingevoerd.

Zowel nationaal als internationaal wordt het huwelijk beschouwd als
een duurzame verbintenis tussen man en vrouw. Ook in de rechtspraak
van de Hoge Raad (HR 19 oktober 1990, NJ 1992, 129) en het Europese
Hof te Straatsburg (EHRM, zaak Rees, A 106, overweging 49) wordt
daarvan uitgegaan. Mede daarom wordt voor de hierboven omschreven
groepen van personen een materieel op het huwelijk gelijkende registratie
voorgesteld.

De gevolgen van het huwelijk, voor zover het betreft de rechtsbetrek–
kingen met kinderen, zullen niet gelden voor geregistreerden, zo is in het
kabinetsstandpunt leefvormen uiteengezet. Wel is er inmiddels een
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot invoering van
medevoogdij en gezamenlijke voogdij in Boek 1 BW (Kamerstukken II,
1993/94, 23 714, nrs. 1-3). Hiermee wordt beoogd bescherming te bieden
aan het feitelijk gezinsleven tussen volwassenen en de kinderen die zij
verzorgen en opvoeden, maar die niet van hen afstammen. Deze
voorstellen betekenen ook dat twee partners van hetzelfde geslacht het
gezag over de kinderen die in hun relatie worden verzorgd en opgevoed
gezamenlijk kunnen uitoefenen. Omdat er in verband met de verkrijging
van het gezag ook andere belanghebbenden in het spel kunnen zijn (zoals
de ouder of ouders van het kind), is voor de verkrijging van gezamenlijke
voogdij of medevoogdij een rechterlijke beslissing vereist. Ook in de
hierboven genoemde landen brengt het geregistreerd partnerschap op
zichzelf geen gevolgen mee voor de rechtsbetrekking met kinderen.

Resumerend kom ik tot de conclusie dat de Algemene wet behandeling
in verband met de aanvaarding van de resolutie Roth geen wijziging
behoeft.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta
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